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Γεώργιος Παλησίδης 
Ο Γεώργιος Παλησίδης εργάζεται 
στο Τμήμα Τουριστικών 
Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ως εξωτερικός 
συνεργάτης για τα μαθήματα του 
Εργαστηρίου Γαστρονομίας και 
Λειτουργίας Μονάδων Εστίασης. 
Eίναι Οικονομολόγος με εξειδίκευση 
στον κλάδο HoReCa. Διδάσκει στον 
Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης, στη Σχολή Κρεοπωλών 
και σε ΙΕΚ. Έχει συμμετάσχει σε 
ερευνητικά προγράμματα και σε 
διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Άρθρα του έχουν 
δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά 
και πρακτικά συνεδρίων και έχει 
συγγράψει τα βιβλία “Διατροφικά 
και γαστρονομικά πρότυπα στην 
επαγγελματική εστίαση” και “Επιστήμη 
και τεχνογνωσία στη μαζική εστίαση”.

Γεώργιος Μπόσκου 
Ο Γεώργιος Μπόσκου είναι 
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 
Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής 
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. 
Είναι Χημικός, με μεταπτυχιακό 
στην Επιστήμη Τροφίμων και 
Διατροφή, και διδακτορικό στις 
Εφαρμοσμένες Βιολογικές Επιστήμες.  
Έχει δημοσιευμένο έργο σε διεθνή 
περιοδικά,  ξενόγλωσσα βιβλία και 
επιστημονικά συνέδρια. Τα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην 
ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων, 
γαστρονομία και μαζική εστίαση.

ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

•  Εκπαίδευση, φορείς, γαστρονομικός τουρισμός & κουζίνες του 
κόσμου

•  Ασφάλεια τροφίμων, ορθές πρακτικές υγιεινής, συστήματα  
ποιότητας υγιεινής & νομοθεσία τροφίμων

•  Συστατικά  τροφίμων, εδέσματα υψηλής διατροφικής αξίας, ετικέτες 
τροφίμων & νέα τρόφιμα

•  Τεχνοτροπίες & νέες τεχνολογίες μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής - 
εστιατορικής, αρχές διατροφής & διατροφικά πρότυπα

• Οργάνωση & πωλήσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Το Ινστιτούτο Μικρών 

Επιχειρήσεων της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 

(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη 

κερδοσκοπικός φορέας 

υλοποίησης μελετών και ερευνών 

για θέματα που αφορούν στις 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις της βιοτεχνίας, του 

εμπορίου και των υπηρεσιών. 

Ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί το 

φορέα τεκμηρίωσης, ανάπτυξης, 

υποστήριξης και προβολής των 

θέσεων και προτάσεων της 

ΓΣΕΒΕΕ για την οικονομία, την 

απασχόληση, τη φορολογία, την 

ασφάλιση, την εκπαίδευση - 

κατάρτιση και τα επαγγελματικά 

προσόντα. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει 

πιστοποιητικό διαχειριστικής 

επάρκειας δικαιούχου 

και παράλληλα είναι 

θεσμοθετημένος φορέας 

παροχής υπηρεσιών διά βίου 

εκπαίδευσης (ν.3879/2010) για το 

ανθρώπινο δυναμικό των μικρών 

επιχειρήσεων.

www.imegsevee.gr
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Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει συγγραφεί και εκδοθεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο του έργου - 
πράξης «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης» 
το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνι-
κών πόρων.
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Η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) είναι 
τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων και ένας από τους 
βασικούς κοινωνικούς συνομιλητές  που  συνυπογράφουν  την  Εθνική  Γενική  Συλλο-
γική  Σύμβαση Εργασίας.  Αποτελεί  το  ανώτατο  και  μαζικότερο  συνδικαλιστικό  όργανο 
των επαγγελματοβιοτεχνών όλης της χώρας. Δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατο-
χύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συμφερόντων 
των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. 

Το  Ινστιτούτο Μικρών  Επιχειρήσεων  της  Γενικής  Συνομοσπονδίας  Επαγγελματιών, Βιο-
τεχνών Εμπόρων Ελλάδας «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός  φορέας  υλοποί-
ησης  μελετών  και  ερευνών  για  θέματα  που αφορούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις της βιοτεχνίας, του εμπορίου και  των υπηρεσιών.  Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το Δεκέμ-
βριο του 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο σε 
θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Ασχολείται με τα ζητήματα της οικονο-
μικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της φορολογίας, του ανταγωνισμού, της ασφάλισης 
και άλλων θεμάτων που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις. Παρακολουθεί εκ μέρους της  
ΓΣΕΒΕΕ τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των επι-
χειρησιακών προγραμμάτων. Αποτελεί το φορέα τεκμηρίωσης των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ 
που στοχεύουν στην υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης 
και  συνεργάζεται  στενά  με  το  πιστοποιημένο  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της  
ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) που οργανώνει και πραγματοποιεί δράσεις επαγγελματικής κατάρ-
τισης.

Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για απασχολούμενους 
στις μικρές επιχειρήσεις

Ως φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, σύμφωνα με το νόμο 3879/2010 περί 
«Ανάπτυξης της διά βίου μάθησης», το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης 

Πρόλογος
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που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση»  του Υπουργείου Παιδείας, με  τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό το  ΙΜΕ   
ΓΣΕΒΕΕ  θα υλοποιήσει  κατά  τα  έτη  2012-2013 προγράμματα δια βίου  εκπαίδευσης για 
το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης. 

Οι έντονες πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσα 
στο περιβάλλον της οξύτατης οικονομικής κρίσης οδήγησαν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο σχεδιασμό 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επίκαιρα αντικείμενα μάθησης. Κύρια επιδίωξη είναι η 
αναβάθμιση των γενικών γνώσεων και των επαγγελματικών προσόντων των απασχολου-
μένων στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να συμβάλλουμε, στο μέτρο του δυνατού, στην απο-
τελεσματικότερη διαχείριση και αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων. Πρόκειται 
για έξι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν 23 αντικείμενα εκπαίδευσης  και  αντιστοι-
χούν  σε  300  σεμινάρια (περίπου  4.800 ωφελούμενοι/ες) που  θα υλοποιηθούν σε πολ-
λές πόλεις της χώρας.

Οι βασικές θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι :

	 ●  Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών – Εφαρμογές του διαδικτύου στη 
μικρή επιχείρηση

	 ●  Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση

	 ●  Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας 

	 ●  Νέα διατροφικά πρότυπα

	 ●  Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εξοικονόμηση ενέργειας

	 ●  Εξειδικευμένη  ελληνόγλωσση &  ξενόγλωσση  επιχειρηματική  και επαγγελματική 
ορολογία για μικρές επιχειρήσεις

Τα  προγράμματα  εκπαίδευσης  απευθύνονται  σε  απασχολούμενους στις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, δηλ. σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους,  εργαζόμενους  και συμ-
βοηθούντα μέλη  των μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών οικονομικών μονάδων, άνω 
των 18 ετών. 

Τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος  «Εκπαίδευση  και Δια  Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και από εθνικούς πόρους, επομέ-
νως παρέχονται στους ωφελούμενους ΔΩΡΕΑΝ και όσοι συμμετάσχουν δεν πρόκειται να 
έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. 

Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα δοθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και 
σημειώσεις διδασκαλίας. Επίσης, θα αξιοποιηθούν έμπειροι εκπαιδευτές, με γνώσεις 
υψηλού επιπέδου στο αντικείμενο που θα διδάξουν, αλλά και με ικανότητες αξιοποίησης 
των αρχών και των μεθόδων ενεργητικής και συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων.



Στόχοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης
	 ●  Ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των μικρών επιχειρήσεων και βελτιωμένη 

παρουσία στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μέσω της διά βίου εκπαίδευ-
σης. 

	 ●  Ανάδειξη της σημασίας της διά βίου μάθησης στην επιχειρηματική πορεία των 
μικρών οικονομικών μονάδων και αύξηση της συμμετοχής  των  εργοδοτών,  εργα-
ζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε προγράμματα εκπαίδευσης. 

	 ●  Ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των αυτοαπασχολουμένων και εργοδο-
τών των μικρών επιχειρήσεων, με παράλληλη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων. 

	 ●  Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών 
των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις.

	 ●  Ικανοποίηση  διαπιστωμένων  εκπαιδευτικών  αναγκών  στους  τομείς της υγιει-
νής & ασφάλειας, της ξενόγλωσσης επαγγελματικής ορολογίας, της περιβαλλοντι-
κής αφύπνισης και της προστασίας του καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.imegsevee.gr.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και ευχόμαστε το παρόν βιβλίο και γενικότερα το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα να αποδειχθεί χρήσιμο για σας και την επιχείρησή σας.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕE
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Εισαγωγή
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Τα νέα διατροφικά πρότυπα επηρεάζονται από τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποι-
ούνται στις επαγγελματικές κουζίνες. Η ελληνική γαστρονομία είχε πλήθος επιρροών, με 
αποκορύφωμα τη δημιουργία και θέσπιση από την UNESCO της Μεσογειακής Διατροφής 
ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά του κόσμου. Οι παραλλαγές αρωμάτων από την Ανατολή 
και το Νότο δημιούργησαν κληρονομιά, η οποία τελικά εξελίχθηκε σε ποικίλα παραδοσι-
ακά ελληνικά πιάτα. Για παράδειγμα, διάφορα λαχανικά και αμπελόφυλλα γεμιστά με ρύζι, 
με πλιγούρι, με κους κους, με θαλασσινά και ένα σωρό άλλα συστατικά.

Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια καταγραφής όλων αυτών των στοιχείων που εικο-
νογραφούν και πλαισιώνουν την έννοια της γαστρονομίας στην περιοχή της Ελλάδας, η 
οποία φροντίζει τη σίτιση του πληθυσμού της καθώς και αυτού των επισκεπτών, πολυεθνι-
κών τουριστών. Ο απώτερος σκοπός του βιβλίου είναι όχι απλά η γνωριμία των προϊόντων 
με τους επαγγελματίες της εστίασης, αλλά και η ορθή παρουσίαση αυτών των διατροφικών 
προτύπων και η υιοθέτησή τους από τις επιχειρήσεις εστίασης. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι 
πολύ σημαντικές για τη δημιουργία ενός βιώσιμου τουριστικού προϊόντος, με μοχλό ανά-
πτυξης την προβολή αυτών των διατροφικών προτύπων. Μη ξεχνάμε πως η διατροφή είναι 
δείκτης πολιτισμού για κάθε έθνος, για κάθε χώρα.
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Επίλογος

Η επιτυχία της επιχείρησής σας εξαρτάται από τη συνεχή ενασχόλησή σας με το κατάστημά 
σας. Η ενασχόληση αυτή θα σας οδηγήσει στην εναρμόνιση και αντιστοίχιση των υπηρε-
σιών και των προϊόντων σας με τις απαιτήσεις των πελατών του καταστήματος. Οι πελάτες 
(η ζήτηση) είναι αυτοί που θα υποδείξουν τον τρόπο λειτουργίας του εστιατορίου, τα είδη 
(ποικιλία και ποιότητα) των προσφερόμενων εδεσμάτων καθώς και τις τεχνικές επεξερ-
γασίας τους. Ως ερευνητές και επαγγελματίες έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένας 
επαγγελματίας chef/εστιάτορας πετυχαίνει το σκοπό του όταν μαγειρεύει/προσφέρει για τον 
καταναλωτή και όχι για το προσωπικό καπρίτσιό του ή για τους κριτικούς γεύσης.

Ο επιχειρηματίας ή ενδεχόμενος επιχειρηματίας ή επαγγελματίας του κλάδου, δηλαδή 
εσείς, θα πρέπει να ψυχολογεί και να προβλέπει τη ζήτηση βασισμένος σε τεχνικές όπως 
αυτή της διατήρησης αρχείου και της χρήσης ερωτηματολογίων, καθώς και με ενημέ-
ρωση για τα δρώμενα της περιοχής όπου δραστηριοποιείται αλλά και των τουριστών που 
θα φιλοξενήσει (πχ στις 25Μαρτίου πρέπει να προσφέρει μπακαλιάρο σκορδαλιά). Εφαρ-
μόζοντας το συνδυασμό των τεχνικών που αναπτύξαμε στο παρόν βιβλίο και έχοντας απο-
κτήσει την ικανότητα να κάνετε ορθή ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όπως η ασφάλεια, η 
ορθή κοστολόγηση και η γεύση, θα είστε ικανοί να επισφραγίσετε τη βιωσιμότητα της επι-
χείρησης.
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Οι επιχειρήσεις εστίασης κατέχουν σημαντική θέση στη σύγχρονη κοινωνία του εμπορίου 
και της κατανάλωσης. Η ζήτηση και οι απαιτήσεις των πελατών είναι πολλές και κυρίως 
διαφορετικές λόγω των κοινωνικών και πολιτισμικών επιρροών τους. Η προσπάθεια των 
επιχειρηματιών να εξυπηρετήσουν την πελατεία τους είναι μεγάλη και επίπονη. Για να επι-
τευχθεί ο σκοπός της επιχείρησης, που είναι η ύπαρξη βιώσιμου κέρδους, θα πρέπει να 
εργαστούν παράλληλα διάφοροι παράγοντες τους οποίους παραθέτουμε στο συγκεκριμένο 
βιβλίο. 

Η παράθεση των κεφαλαίων βασίζεται στους προβληματισμούς που έχουν θέσει οι ίδιοι οι 
επιχειρηματίες τα τελευταία χρόνια. Βασικός προβληματισμός είναι η οργάνωση και λει-
τουργία του εστιατορίου, τα οποία εξαρτόνται από την τεχνογνωσία και την επαγγελματική 
συνείδηση του προσωπικού, την ανταπόκριση των προμηθευτών και τις γνώσεις των πελα-
τών, τους εξωτερικούς παράγοντες όπως η τουριστική προβολή του προορισμού. Τα προ-
σφερόμενα προϊόντα των καταστημάτων βασίζονται στις διατροφικές συνήθειες των ενδε-
χόμενων καταναλωτών. Αυτά τα διατροφικά πρότυπα καθώς και οι τάσεις της σημερινής 
κοινωνίας έχουν βασιστεί στους γρήγορους ρυθμούς ζωής, στις ολιγοήμερες διακοπές, 
στις συνεστιάσεις εκτός σπιτιού, στις συναντήσεις των επαγγελματιών, στις νέες μορφές και 
γεύσεις τροφίμων. Η μαζική εστίαση επιθυμεί και μπορεί να ανταπεξέλθει στο καλομαγει-
ρεμένο, φροντισμένο, ασφαλές φαγητό εφόσον τηρήσει βασικούς κανόνες των επιστημών 
όπως αυτή της οικονομικής, της διοικητικής, της υγιεινής και της διατροφής. 

Περίληψη
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σύντομη περιγραφή κεφαλαίου

Στην παρούσα υποενότητα θα γίνει παρουσίαση της τουριστικής και διατροφικής εκπαίδευ-
σης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να μπορέσετε να αναβαθμίσετε τις υπηρεσίες της 
επιχείρησής σας επενδύοντας στο τόσο σημαντικό κεφάλαιο που λέγεται «προσωπικό». Οι 
φορείς που ασχολούνται με τη σίτιση, κρατικοί καθώς και ιδιωτικές και συλλογικές πρω-
τοβουλίες, βοηθούν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών. Η γνώση για τον τρόπο αξιοποίη-
σης των πρώτων υλών βοηθά στην εξέλιξη της επιχείρησής σας. Η ποικιλομορφία των διά-
φορων κουζινών, διεθνών, εθνικών και τοπικών βοηθά στην αφομοίωση ορθών πρακτι-
κών μαγειρικής αξιοποίησης και τρόπου παράθεσης των εδεσμάτων σας. Η διάθεσή σας 
για προσαρμογή στις απαιτήσεις της ζήτησης θα παρακινηθεί από τις γνώσεις που θα απο-
κτήσετε από το παρόν κεφάλαιο. 
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Εισαγωγή

Σκοπός

Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι να μάθεις τις διεξόδους εκπαίδευσης 
για εσένα ή για μέλος της οικογένειάς σου το οποίο πρόκειται να αναλάβει 
μελλοντικά την επιχείρησή σου, με σκοπό τη βιωσιμότητα και την προσαρμο-
στικότητα στις νέες καταναλωτικές απαιτήσεις.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να καταλαβαίνεις τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

	 ●	  Να προσδιορίζεις τις ανάγκες για ατομική εκπαίδευση καθώς και 
αυτές του προσωπικού σου.

	 ●	  Να ονοματίζεις όλες τις σχολές της τουριστικής εκπαίδευσης.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα πρέπει να είσαι σε θέση:
Να εντοπίσεις τις ορθές πρακτικές εκπαίδευσης του προσωπικού.

	 ●	  Να διακρίνεις τις ανάγκες της επιχείρησής σου για εξειδικευμένο προ-
σωπικό.

	 ●	  Να σχεδιάζεις πλάνο εκπαίδευσης.
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■ Σε επίπεδο στάσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να διαμορφώνεις πλάνο εκπαίδευσης προσωπικού.

	 ●	  Να προσαρμόζεις στις απαιτήσεις των πελατών σου τις γνώσεις του 
προσωπικού.

	 ●	  Να διαισθάνεσαι τις ανάγκες του προσωπικού για εκπαίδευση.

Έννοιες – Λέξεις κλειδιά

Τουριστική εκπαίδευση, πρόγραμμα σπουδών, δια βίου μάθηση, σχολές, 
πανεπιστήμια, σεμινάρια εξειδίκευσης.

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην παρούσα υποενότητα θα παρουσιαστεί το σύστημα της τουριστικής εκπαίδευσης 
και συγκεκριμένα του κλάδου Ho.Ca.Re.Ca.(Hotels, Caterings, Restaurants, Cafés)1 στην 
Ελλάδα μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι τον Σεπτέμβριο του 20122. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα 
ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα όπως αυτά ρυθμίστηκαν το 2003 στη Γένοβα. Η τεχνική 
εκπαίδευση έχει περάσει από αρκετές διακυμάνσεις την τελευταία 10ετία. Το μοντέλο που 
έχει καθιερωθεί στην τουριστική εκπαίδευση είναι κυρίως αυτό της Μεταδευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, έχοντας την τεχνική εκπαίδευση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, 
ΟΤΕΚ, ως κορωνίδα της επαγγελματικής απορρόφησης3. Ο λόγος είναι ότι οι συγκεκρι-
μένες σχολές ακολουθούν ένα γάλλο – ελβετικό σύστημα που είναι ολοήμερο, με ανάλο-
γες βάρδιες εργασιών και συμβαίνει σε συνθήκες προσομοίωσης, δηλαδή σε ξενοδοχείο.

1. H Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και η Ελληνική Γραμματεία Στατιστικής Υπηρεσίας, αναφέρουν σε 
όλες τις στατιστικές μελέτες τους τον κλάδο ως Ho.Re.Ca.. Στην παρούσα παρουσίαση του βιβλίου 
πιστεύουμε ότι ο τίτλος Ho.Ca.Re.Ca. είναι πιο πλήρης για τον κλάδο της εστίασης.

2. Λόγω μεταρρυθμιστικών εξελίξεων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πιθανόν να υπάρξουν αλλα-
γές στις παρακάτω περιγραφικές αναφορές.

3.  Η σχολική χρονιά 2011-12, για τον ΟΤΕΚ, υπήρξε μια κακή εκπαιδευτική χρονιά λόγω οικονομικών 
και διοικητικών δυσκολιών με δύσκολες αποφάσεις όπως κατάργηση των οικοτροφίων. Το πρότυπο 
τουριστικό εκπαιδευτικό σύστημα για τα παγκόσμια δεδομένα δε θα υπάρχει στην Ελλάδα μέχρι να 
παρθούν νέες πρωτοβουλίες.
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1.1.1.  Εκπαίδευση στην  Ελλάδα

Εκπαίδευση ορίζουμε κάθε κατευθυνόμενη, συστηματική και επίμονη προσπάθεια μετά-
δοσης, πρόκλησης ή απόκτησης γνώσεων, στάσεων, αξιών ή δεξιοτήτων. Φορείς εκπαί-
δευσης είναι τα σχολεία, τα κολέγια, οι οικογένειες, οι εκκλησίες, το εργασιακό πλαίσιο, τα 
ΜΜΕ, οι βιβλιοθήκες και οι εκπαιδευτές (Hiemstra, 1991).

Οι τύποι της εκπαίδευσης που συναντάμε σε όλο τον κόσμο είναι οι εξής4: 
1. Τυπική εκπαίδευση: πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια.
2. Μη τυπική εκπαίδευση: δια βίου μάθηση, κατάρτιση και λαϊκή επιμόρφωση.
3.  Άτυπη εκπαίδευση: η διαδικασία μέσω της οποίας κάθε άτομο, σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής του, επιδιώκει να βελτιώσει τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις του 
μέσω των επιδράσεων που δέχεται τόσο από το περιβάλλον όσο και από τις προσωπι-
κές του προσπάθειες για αυτοβελτίωση.

1.1.1.1.  Τυπική εκπαίδευση

Τυπική εκπαίδευση ονομάζουμε το ιεραρχικά δομημένο, χρονικά διαβαθμισμένο εκπαι-
δευτικό σύστημα, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως το πανεπιστήμιο, που περιλαμ-
βάνει, πέραν των γενικών ακαδημαϊκών σπουδών, μια ποικιλία εξειδικευμένων προγραμ-
μάτων και οργανισμών για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση (Coombs στο Βερ-
γίδης & Καραλής, 2004).

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις επάλληλες βαθμίδες: την Πρω-
τοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

●  Πρωτοβάθμια:5 Προσχολική Εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) και Υποχρεωτική Πρωτοβάθ-
μια Εκπαίδευση (δημοτικό σχολείο). 

●  Δευτεροβάθμια: Υποχρεωτική Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (γυμνάσιο) και 
Μεταϋποχρεωτική Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (γενικό λύκειο & ΕΠΑΛ/
ΕΠΑΣ). 

●  Τριτοβάθμια: Ιδρύματα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Ιδρύματα Ανώτα-
της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Ανώτερης Εκπαίδευσης. Προγράμματα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών. 

Το 1997 έγινε μια προσπάθεια διεθνούς ταξινόμησης των εκπαιδευτικών συστημάτων 
από την UNESCO βάσει επτά επιπέδων εκπαίδευσης, όπως αυτά περιγράφηκαν από το 
International Standard Classification of Education - ISCED 1997. Τα επίπεδα εκπαίδευσης 
αντιστοιχούν στις εξής κατηγορίες:

4.  Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πάτρας. Συνέδριο: Επιστημονικός Διάλογος για την Ελληνική Εκπαίδευση, 
Αθήνα, 28-30 Νοεμβρίου 2008 - Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis

5.  Αρχική εκπαίδευση: Κάθε εκπαιδευτική εμπειρία ενός ατόμου πριν καταλάβει θέση πλήρους απασχό-
λησης. Περιλαμβάνει το σχολείο και το νηπιαγωγείο, αλλά θα μπορούσε να συνεχιστεί έως τα μέσα 
της τρίτης δεκαετίας της ζωής (ACACE, 1979 στο Rogers, 1999).
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Isced level 0 - Προσχολική Εκπαίδευση 
Isced level 1 - Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
Isced level 2 - Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Isced level 3 - Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Isced level 4 - Μεταδευτεροβάθμια, μη πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΙΕΚ6)
Isced level 5 - Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ κ ΤΕΙ)
Isced level 6 - Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Στο σχεδιάγραμμα «Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» που ακολουθεί παρουσιάζεται η 
δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και η σχέση του με το σύστημα αρχικής 
και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε μια προσπάθεια να ακολουθηθεί η διε-
θνής ταξινόμηση International Standard Classification of Education – ISCED της UNESCO. 
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Σχεδιάγραμμα 1. Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

6. Στη Γαλλία ονομάζονται Brevet de Technicien Supérieur (BTS).
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1.1.1.2.  Μη τυπική εκπαίδευση

Στη μη τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνεται κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα 
εκτός του καθιερωμένου εκπαιδευτικού συστήματος, είτε μεμονωμένη είτε ως μέρος μιας 
ευρύτερης δραστηριότητας, που στοχεύει σε συγκεκριμένο κοινό και έχει ως βάση συγκε-
κριμένους εκπαιδευτικούς στόχους (Coombs στο Βεργίδης & Καραλής, 2004).

Η Δια Βίου Μάθηση7 είναι περισσότερο ένα είδος προσέγγισης που εστιάζει στις ευ καιρίες 
και στις διαδικασίες μάθησης του ατόμου, αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι ευκαιρίες και διαδι-
κασίες τροφοδοτούνται από πολλούς κοινωνικούς θεσμούς. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνο-
νται όχι μόνο η τυπική εκπαίδευση και τα συστήματα κατάρτισης, αλλά και η οικογένεια, η 
επιχείρηση και τα μέσα επικοινωνίας (Ευρωπαϊκή Ένωση, 1996 στο Κόκκος, 2005).

Η επαγγελματική κατάρτιση είναι μέρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχει τις 
ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες με τις οποίες ολοκληρώνεται η επαγγελμα-
τική επάρκεια του εκπαιδευόμενου (CEDEFOP, 1996 στο Βεργίδης & Καραλής, 2004). 

Η λαϊκή επιμόρφωση είναι κάθε κοινωνικό-εκπαιδευτικό κίνημα που έχει στόχο να επι-
τρέψει σε κάθε άτομο, και ιδιαίτερα στις λιγότερο προνομιούχες ομάδες της κοινωνίας, να 
αξιοποιήσει όλες τις πτυχές της ιδιότητάς του ως πολίτης μέσα από την παροχή γνώσεων 
λογοτεχνίας, ιστορίας και επιστημών, τις οποίες μέχρι τότε κρατούσε η ελίτ (UNESCO, 1999).

Η μη τυπική εκπαίδευση διαφοροποιήθηκε αρχικά από τους κλασικούς εκπαιδευτικούς 
θεσμούς σε τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάτι που βοήθησε αρκετά στην ανταγωνιστικό-
τητα των επιχειρήσεων: 
α) Προσαρμογή στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων.
β) Επικέντρωση σε ξεκάθαρα προκαθορισμένους σκοπούς.
γ) Προσαρμοστικότητα μεθόδων και φορέων παροχής της γνώσης.

Η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα της δια βίου μάθησης, και το 2000 καθώς και 
το 2005 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβόνα έθεσε όρους και στρατηγικές για το πώς 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώ-
σης στον κόσμο, σε συνεργασία με τα σημαντικά στοιχεία των πολιτικών για τη νεολαία, την 
απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την έρευνα8. 

Η μη τυπική εκπαίδευση δεν είναι νέα μορφή εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Υπάρχει από το 
1936 (Κόκκος, 1998). Πρόσφατα, βάσει του νόμου 3879/20109, προσδιορίστηκε η νέα μορφή 
λειτουργίας των φορέων και των σκοπών της μη τυπικής εκπαίδευσης. Ο συγκεκριμέ-
νος νόμος αναφέρει ότι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση εκπαίδευσης είναι τα Δημόσια 
και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλί-

7. Ως μάθηση ορίζουμε τη διεργασία του μετασχηματισμού της εμπειρίας σε γνώσεις, δεξιότητες, στά-
σεις, αξίες, συναισθήματα (Jarvis 2004 στο Κόκκος, 2005).

8.  Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://europa.eu/legislation_
summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11054_el.htm

9.  Δημιουργία του «Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης» με όλους τους φορείς οργάνωσης εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων.
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κων (που πλέον ανήκουν στους Δήμους), τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ), τα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα Κέντρα Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης, τα Εργαστήρια 
Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Υπεύθυνοι φορείς 
της μη τυπικής εκπαίδευσης ορίστηκαν το ΕΚΕΠΙΣ, το ΕΚΕΠ, ο ΕΟΠΠ, το ΙΔΕΚΕ τα οποία 
έχουν πλέον συγχωνευθεί στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού (www.eopp.gov.gr).

Οι εκπαιδεύσεις μπορούν να υλοποιηθούν από: στέλεχος της επιχείρησης, σύμβουλο επι-
χειρήσεων, εξειδικευμένο επιστήμονα (καθηγητή ή επαγγελματία). Ως φορέας υλοποίησης 
ορίζονται συνήθως υπουργεία, φορείς και σύλλογοι επιχειρήσεων, επιχειρήσεις σε συνερ-
γασία με τον ΟΑΕΔ (προγράμματα ΛΑΕΚ). Σκοπός της αναφοράς αυτής είναι να σας παρα-
κινήσουμε να εκπαιδεύσετε με τη σειρά σας το προσωπικό σας, το οποίο έχει και αυτό ανά-
γκη από κατοχύρωση της γνώσης του, χωρίς αυτό να σημαίνει αύξηση του μισθού του.

Στην Ευρώπη, και συνεπώς και στην Ελλάδα, προστέθηκε από το 1993 η Μεταδευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση διάρκειας δύο ετών, η οποία γίνεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης κατόπιν λήψης Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (γενικό λύκειο ή ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ).

1.1.1.3.  Άτυπη εκπαίδευση

Άτυπη εκπαίδευση είναι η δια βίου διαδικασία κατά την οποία κάθε άτομο αποκτά στάσεις, 
αξίες, δεξιότητες και γνώσεις από την καθημερινή εμπειρία του και την επίδραση του περι-
βάλλοντος, από την οικογένεια, τη γειτονιά, την εργασία, την ψυχαγωγία, την αγορά εργα-
σίας, τις βιβλιοθήκες και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Coombs 1968 στο Βεργίδης & 
Καραλής, 2004).

1.1.1.4.  Ορισμοί εκπαίδευσης

Στη συνέχεια παραθέτουμε τους ορισμούς βασικών τύπων εκπαίδευσης ώστε αυτοί να 
γίνουν πιο κατανοητοί.

Επιμόρφωση

Προεπαγγελματική ή επαγγελματική κατάρτιση ή ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Πραγματοποι-
είται μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά όχι απαραίτητα μετά την αρχική (Jarvis, 2004 
στο Κόκκος, 2005).

Εκπαίδευση ενηλίκων

H εκπαίδευση ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα, 
σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε 
ανάγκη κατάρτισης ή οποιοδήποτε ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε κάθε 
στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η «σφαίρα» της επομέ-
νως καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπου-
δές, καθώς και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό σκοπό (ΟΟΣΑ, 1977, στο Κόκκος, 2005).
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Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελούν όλες εκείνες οι ενέργειες προκειμένου να παρα-
σχεθεί διδασκαλία μέσω έντυπου υλικού ή ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας σε ανθρώ-
πους που μετέχουν σε οργανωμένη μάθηση σε τόπο ή χρόνο διαφορετικό από εκείνον του/
των καθηγητή/τών τους (Moore, 1990 στο Κόκκος, 2005).

Μάθηση βασισμένη στην εργασία

Περιγραφικός όρος που αναφέρεται σε μάθηση η οποία επιτυγχάνεται περισσότερο σε 
εργασιακό πλαίσιο, σε δομημένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών στο 
χώρο εργασίας, σε μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην εργασία, παρά 
σε οποιοδήποτε τυπικό πλαίσιο εκπαίδευσης (UNESCO, 1999).

Συνεχής εκπαίδευση

Ο όρος χρησιμοποιείται για να διαφοροποιήσει την παροχή εκπαίδευσης επαγγελματικής 
κατεύθυνσης από την παραδοσιακή, κυρίως μη-επαγγελματική, φιλελεύθερη εκπαίδευση 
ενηλίκων. Σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως ο όρος «συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη» 
(continuing professional development) (UNESCO, 1999).

Συνεχιζόμενη κατάρτιση

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση που αποβλέπει στη συντήρηση, στην ανανέωση, στην αναβάθ-
μιση και στον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων (CEDEFOP, 
1996 στο Βεργίδης & Καραλής, 2004).

Αυτό - κατευθυνόμενη μάθηση

Μαθησιακή δραστηριότητα την οποία προκαλεί, οργανώνει και συχνά διεκπεραιώνει το 
άτομο μόνο του (Hiemstra, 1991), πχ με ανάγνωση βιβλίων ή επίσκεψη σε ανάλογο χώρο.

1.1.2.  Ειδικότητες του κλάδου Ho.Re.Ca. τυπικής εκπαίδευσης επιπέδου 3

Στην Ελλάδα οι ειδικότητες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που εκπαιδεύουν τους νέους 
ώστε να αποτελέσουν το ανθρώπινο δυναμικό των επισιτιστικών επιχειρήσεων (Τσάρτας 
κ.α. 2007) είναι οι εξής:

●  Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Υπηρεσίες (ΟΤΕΚ και ΥΠΘΔΒΕ σε ΕΠΑΛ, Α΄ κύκλος: 
Υπηρεσιών, Β΄ κύκλος: Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, Γ΄ κύκλος: Υπαλλή-
λων Τουριστικών Επιχειρήσεων)

●  Ζαχαροπλαστική Τέχνη (ΟΤΕΚ) και Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής (μόνο ΟΑΕΔ)

●  Μαγειρική Τέχνη (ΟΤΕΚ, ΟΑΕΔ)

●  Διαιτολογία (μόνο σε ΕΠΑΛ στο ΥΠΘΔΒΕ, Α΄ κύκλος: Υπηρεσιών, Β΄ κύκλος: Γεωπο-
νίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος, Γ΄ κύκλος: Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων).

1.  Σχολές ΕΠΑΣ του ΟΤΕΚ που διαθέτουν την ειδικότητα σύμφωνα με τις ανάγκες της αγο-
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ράς και της προκήρυξης: Περαία (Μακεδονία), Ανάβυσσος (Αθήνα), Κοκκίνι Χάνι (Ηρά-
κλειο Κρήτης), Κέρκυρα, Γαλαξίδι, Αλεξανδρούπολη, Ναύπλιο.

2.  Σχολές ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ που διαθέτουν την ειδικότητα σύμφωνα με τις ανάγκες της 
αγοράς και της προκήρυξης: Δράμα, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Καλα-
μάτα, Κατερίνη, Πτολεμαΐδα, Καστοριά.

3.  Σχολές ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-
των σύμφωνα με την προκήρυξη: Ρόδος, Θεσσαλονίκη (Ευκλείδης), Αθήνα και Πει-
ραιάς. 

Οι σχολές της ΕΠΑΣ του ΟΤΕΚ και του ΟΑΕΔ προβλέπουν πρακτική άσκηση. Στις σχο-
λές του ΟΤΕΚ η εκπαίδευση γίνεται με βιωματική μέθοδο και ο χώρος εκπαίδευσης είναι 
πάντα ξενοδοχειακή μονάδα, όπως προβλέπει η γάλλο - ελβετική σχολή ξενοδοχειακών 
και επισιτιστικών επαγγελμάτων. 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Δια βίου Μάθησης (Επαγγελματική Εκπαίδευση-
Δευτεροβάθμια), 210-4178868 (ΕΠΑΛ Πειραιά), τηλ. 2310-849096 (ΕΠΑΛ Ευκλείδη), 22430-
29600 (ΕΠΑΛ Καλύμνου),  28310-29048 (ΕΠΑΛ Ρεθύμνου), URL: www.minedu.gov.gr 

Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τμήματα Επαγγελματικής Σχολής 
(ΕΠΑΣ) του ΟΤΕΚ: τηλ. 210-3244578 (Κεντρική Υπηρεσία-Γραφείο Διασύνδεσης), 23920-
25551 (Θεσσαλονίκη-Γραφείο Διασύνδεσης), 2810-761502 (Κρήτη-Γραφείο Διασύνδεσης), 
www.otek.edu.gr 

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, Τμήματα Επαγγελματικής Σχολής 
(ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ: τηλ. 2310-740897 (Λαγκαδά), 210-8002693 (ΙΕΚ Κηφισιάς), 23310-28167 
(ΙΕΚ Βέροιας), URL: www.oaed.gr 

1.1.3. Ειδικότητες του κλάδου Ho.Re.Ca. τυπικής εκπαίδευσης επιπέδου 4

Στην Ελλάδα οι τέχνες της εστίασης φτάνουν μέχρι το επίπεδο 4 και υπάγονται στα Ινστι-
τούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Εκπαίδευσης 
(ΓΓΔΒΕ), του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) και του Οργα-
νισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Οι ειδικότητες που υπάρχουν και 
προκηρύσσονται συνήθως Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο για ΓΓΔΒΕ, Μάιο για ΟΑΕΔ και 
Ιούλιο για ΟΤΕΚ είναι:

●  Υπεύθυνος μονάδας συστηματοποιημένου επισιτισμού (catering)

●  Τεχνικός μαγειρικής τέχνης 

●  Τεχνικός αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής

●  Υπάλληλος μπαρ

●  Βοηθός μαγειρικής τέχνης 

●  Βοηθός εστιατορικής τέχνης 
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●  Βοηθός ζαχαροπλαστικής τέχνης

●  Βοηθός αρτοποιού - ζαχαροπλάστη

Η εκπαίδευση για τις τέσσερις πρώτες ειδικότητες διαρκεί τέσσερα εξάμηνα ενώ οι υπό-
λοιπες ειδικότητες (βοηθοί) διαρκούν δύο εξάμηνα. Και στις δυο περιπτώσεις οι καταρτιζό-
μενοι, εάν επιθυμούν να αποκτήσουν πτυχίο, πρέπει να δώσουν ειδικές εξετάσεις «πιστο-
ποίησης» οι οποίες είναι ενιαίες για όλη την Ελλάδα.

Ενδεικτικά σάς παρουσιάζουμε τα διδασκόμενα μαθήματα δύο ειδικοτήτων:

1.1.3.1.  Τεχνικός Μαγειρικής ή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Αρχές Οικονομικής, Τέχνη Μαγειρικής Ι, Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής Ι, Εγκα-
ταστάσεις –Εξοπλισμός Κουζίνας, Τροφογνωσία, Η/Υ, Αγγλικά, Γαλλικά . 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Η/Υ, Υγιεινή Τροφίμων, Τέχνη Μαγειρικής ΙΙ, Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής ΙΙ, 
Έλεγχος Εμπορευμάτων, Διαιτητική, Στοιχεία Εστιατοριακής, Αγγλικά, Γαλλικά. 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων, Τέχνη Μαγειρικής ΙΙΙ, Σύνθεση Μενού, 
Τεμαχισμός Κρεάτων Ι, Οινολογία, Λογιστικά Πακέτα, Αγγλικά, Γαλλικά. 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Διακοσμητική Παρασκευασμάτων, Τέχνη Μαγειρικής IV, Τεμαχισμός Κρεά-
των ΙΙ, Αγγλικά, Γαλλικά. 

1.1.3.2.  Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών & Τροφοδοσίας

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Αρχές Οικονομικής, Τουρισμός Ι & ΙΙ, Οργάνωση-Λειτουργία Ξενοδοχείων Ι 
& ΙΙ, Αγγλικά, Γερμανικά, Χρήση Η/Υ. 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Τουρισμός Ι & ΙΙ, Οργάνωση-Λειτουργία Ξενοδοχείων Ι & ΙΙ, Οικονομική 
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Οργάνωση-Λειτουργία Εστιατορίου, Οργάνωση-Λειτουργία 
Μαγειρείου, Αγγλικά, Γερμανικά, Χρήση Η/Υ. 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επι-
χειρήσεων, BAR-Οινολογία, Τροφογνωσία– Εδεσματολόγιο, Υγιεινή, Αγγλικά, Γερμανικά, 
Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με Χρήση Η/Υ. 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Πρακτική άσκηση, Αγγλικά, Γερμανικά

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Εκπαίδευσης (πρώην ΟΕΕΚ), 210-4827660 (ΙΕΚ Πειραιά), τηλ. 
2310-795153 (ΙΕΚ Σίνδου), 2410-619752 (Λάρισας),  22410-76195 (ΙΕΚ Ρόδου), URL: www.
oeek.gr

Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τμήματα ΙΕΚ του ΟΤΕΚ: τηλ. 210-
3244578 (Κεντρική Υπηρεσία-Γραφείο Διασύνδεσης), 23920-25551 (ΙΕΚ Θεσσαλονίκης-
Γραφείο Διασύνδεσης), 2810-761502 (ΙΕΚ Κρήτης-Γραφείο Διασύνδεσης), www.otek.edu.gr 
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Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, Τμήματα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ: τηλ. 2310-
740897 (Λαγκαδά), 210-8002693 (ΙΕΚ Κηφισιάς), 23310-28167 (ΙΕΚ Βέροιας), URL: www.
oaed.gr 

1.1.3.3.  Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής 

Για να εντοπίσετε την συγκεκριμένη ειδικότητα θα πρέπει να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα 
των ΙΕΚ: www.oeek.gr à Οδηγός Ειδικοτήτων à Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών 
Υπηρεσιών à Αισθητική à Ειδικός εφαρμογών διαιτητικής.

Μαθήματα: Γενική Χημεία, Αρχές Διατροφής Ι & ΙΙ, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Ανατο-
μία – Φυσιολογία, Ανθρώπινες Σχέσεις, Χημεία Τροφίμων, κ.α..

1.1.4. Ειδικότητες του κλάδου Ho.Re.Ca. επιπέδου 5 & 6

1.1.4.1.  Τριτοβάθμια τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα δεν προσφέρεται για εξειδικευμένες σπουδές σε πανεπιστημιακό επίπεδο στον 
κλάδο της εστίασης. Τα ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων και η Ανωτέρα Σχολή Τουριστι-
κών Επαγγελμάτων του ΟΤΕΚ προσφέρουν μια γενική εκπαίδευση στον τουριστικό τομέα. 
Σίγουρα όμως βοηθούν στη στελέχωση των ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων επισιτι-
σμού με ανθρώπινο δυναμικό το οποίο επιθυμεί να εργαστεί στον κλάδο αυτό. Η εκπαί-
δευση στα ΤΕΙ Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων διαρκεί τέσσερα έτη ενώ στην Ανω-
τέρα Σχολή τριάμισι έτη. Στην περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί να αναζητήσει εξειδί-
κευση στον κλάδο της εστίασης θα πρέπει να απευθυνθεί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Γαστρο-
νομίας και Λειτουργίας Επισιτιστικών Μονάδων, 2310791196, 2310791164 (Γραμματεία), 
URL: www.tour.teithe.gr 

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθηνών, τηλ. 210 5385100, URL: www.teiath.gr 

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας, τηλ. 2610 369204, URL: http://tour.teipat.gr

Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τηλ. Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών 
Επαγγελμάτων Ρόδου 2241024190, URL: www.otek.edu.gr

Πανεπιστήμιο Αιγαίου– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Τουρισμού

Μεταπτυχιακά στον τουρισμό:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, 
Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού».

Πανεπιστήμιο Πειραιά-Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών σε Διοίκηση Επιχειρήσεων– 
Μάνατζμεντ Τουρισμού.
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Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Σχολή Κοινωνικών Επιστημών – Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Μεταπτυχιακές Σπουδές.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών.

1.1.4.2.  Τριτοβάθμια εκπαίδευση Διαιτολογίας στην Ελλάδα 

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε 
το 1992 με την ονομασία «Τμήμα Διαιτολογίας». Άρχισε να λειτουργεί με την εισαγωγή των 
πρώτων εισακτέων το 1994, ενώ το 1999 μετονομάστηκε σε «Τμήμα Επιστήμης Διαιτολο-
γίας - Διατροφής». Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα έτη. Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2000-
01 το τμήμα παρέχει και πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Η αποστολή του τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα εφαρμόζουν την Επι-
στήμη της Διαιτολογίας και της Διατροφής με στόχο τη βελτίωση των διατροφικών συνη-
θειών και της διατροφικής κατάστασης τόσο μεμονωμένων ατόμων, όσο και ομάδων του 
πληθυσμού, υγιών ή ασθενών, πχ νεογνών, βρεφών, παιδιών και εφήβων, αθλουμένων, 
καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Οι πτυχιούχοι διαιτολογίας μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά στη δημόσια και 
ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, περιφερειακά 
ιατρεία), στην κοινότητα (παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ΚΑΠΗ, 
δημοτικά ιατρεία, κατασκηνώσεις), σε αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικούς συλλόγους και 
γυμναστήρια, στη βιομηχανία (βιομηχανίες τροφίμων, σκευασμάτων τροφίμων), σε μονά-
δες μαζικής εστίασης, στην ανώτατη και μεταλυκειακή εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ), σε ερευ-
νητικά κέντρα και ερευνητικά ινστιτούτα, και ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι 
(διαιτολογικά γραφεία, διαιτητικά κέντρα, ινστιτούτα).

Προϋπόθεση εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών 
μονάδων είναι να λειτουργεί με την ευθύνη πτυχιούχου του Τμήματος Επιστήμης Διαιτο-
λογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ή της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής 
Οικιακής Οικονομίας με κατεύθυνση Διαιτολογίας ή ισότιμου Σχολής της αλλοδαπής ή πτυ-
χιούχος Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας των Τ.Ε.Ι ή ισοτίμου Σχολής της Αλλοδαπής. 
Οι Διατροφολόγοι και Διαιτολόγοι από ΑΕΙ ή ΤΕΙ μπορούν επίσης να προβαίνουν σε συστά-
σεις μέσω της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης τροφίμων που φέρουν ισχυρι-
σμούς υγείας.

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, 176 71 τηλ. 210.95 49 111, URL: www.hua.gr 
Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Σ.ΤΕ.
ΤΡΟ.Δ.), Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 14561, ΤΚ 541 01 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 
791362, fax 2310 791360, www.nutr.teithe.gr
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Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, ΤΕΙ Σητείας Κρήτης, Περιοχή Τρυπητός Σητεία Λασιθίου 
723 00, τηλ: 2843029492-29494-29497-29498 fax: 2843026683, www.dd.teicrete.gr

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Παράρτημα Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας.
Διεύθυνση: Τέρμα Τεμπονέρα (Απέναντι από τη ΔΕΗ), Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441074702 , 2441074703, FAX:24410-74703, E-mail: secry-diet@teilar.gr
http://www.teilar.gr/tmimata/tmima.php?tid=22

1.1.4.3.  Τριτοβάθμια τουριστική εκπαίδευση στη Γαλλία

ΠΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ, ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Paris
Université Paris-

Sorbonne (Paris 4)
CELSA

Professionnel 
Culture, Tourisme et 

Communication
www.celsa.fr

Aix-en-
Provence

Université de la 
Méditerranée (Aix-

Marseille 2)

Faculté de Sciences 
économiques

Organisation - Management 
- Gestion de projets - 

Qualité, Tourisme

www.mediterranee.
univ-mrs.fr

Chambèry Université de Savoie, 
IUP, Tourisme,  

Hotellerie, 
Transports & Loisirs

Management du Tourisme: 
Hôtellerie, chaines et resort

www.univ-savoie.fr

Lyon 
Lyon ΙΙΙ & Institut 

Paul Bocuse
IAE du Lyon ΙΙΙ

Management de l’hôtellerie 
& de la restauration 

www.univ-lyon3.
fr & www.

institutpaulbocuse.
com

Nice
Université de Nice 
Sophia-Antipolis

UFR Espaces et 
cultures et IAE

Gestion et Aménagement 
Touristiques et Hôteliers

www.unice.fr

Perpignan
Université de 

Perpignan
Faculté de droit et des 

sciences Economiques
Management du Tourisme www.univ-perp.fr

Toulouse
Université de 

Toulouse 1 
UFR Sciences 
Economiques

Spécialité Economie du 
Tourisme International

www.univ-tlse1.fr

Reims
Hautes Etudes du 

Goût
Σύλλογος Εξειδικεύσεις

www.heg-
gastronomy.com

Πίνακας 1. Πανεπιστήμια Γαλλίας για σπουδές στον κλάδο Ho.Ca.Re.Ca.

Πληροφορίες: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, www.ifa.gr, τηλ. 210 3398600, fax 210 3646873, 
e-mail: ifa@ifa.gr, URL: www.ifa.gr, Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310821231.

1.1.4.4.  Τριτοβάθμια τουριστική εκπαίδευση στην Ελβετία

Η Ελβετία φημίζεται για τις σπουδές στην παροχή υπηρεσιών. Δεν είναι τυχαίο πως γνω-
στοί τουριστικοί οδηγοί αξιολογούν μέσα από τις απόψεις των πελατών τους τα ελβετικά 
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εστιατόρια ως έναν από τους τρεις καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς του κόσμου. 
Η επένδυση στις ελβετικές σπουδές, έστω και σε επίπεδο σεμιναρίων, είναι σίγουρα μια 
σπουδαία ευκαιρία για αναβάθμιση των υπηρεσιών του κάθε επιχειρηματία.

ΠΟΛΕΙΣ

Πανεπιστήμιο-College

Γλώσσα εκπαίδευσης: Αγγλικά και Γερμανικά ή 
Αγγλικά και Γαλλικά

Bellinzona SSAT- SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO

Bluche - Crans - 
Montana Valais

Les Roches

Bouveret & Brig INSTITUT HÔTELIER «CÉSAR RITZ»

Chur Swiss School of Tourism and Hospitality

Clarens Glion Institute of Higher Education (GIHE)

Genève EHG (Ecole Hoteliere de Genève) 

Lausanne Ecole Hoteliere de Lausanne

Luzern SCHWEIZERISCHE HOTELFACHSCHULE LUZERN

Montreux 
SHMS, Swiss Hotel Management School 

SHMS, University Centre 

Neuchâtel IHTTI, International Hotel and Tourism Training Institute 

Soerenberg HTMi (The School of International Hotel and Tourism)

Thun HOTELFACHSCHULE THUN

Vitznau DCT INTERNATIONAL HOTEL & BUSINESS MANAGEMENT SCHOOL 

Zürich BELVOIRPARK HOTELFACHSCHULE ZÜRICH 

Πίνακας 2. Ιδιωτικά Πανεπιστήμια Ελβετίας για σπουδές στον κλάδο Ho.Re.Ca.

1.1.4.5.  Τριτοβάθμια τουριστική εκπαίδευση στην Αμερική

●  California State University, Long Beach, Hospitality Foodservice and Hotel Management 
Program

●  University of San Francisco, McLaren School of Business, Hospitality Management 
Program

●  Colorado State University, Department of Food Science and Human Nutrition
Metropolitan State College of Denver, Hotel, Meeting & Travel Administration 
University of Denver, School of Hotel, Restaurant & Tourism Management, Daniels 
College of Business

●  University of New Haven, School of Hotel, Restaurant, Tourism & Dietetics

●  University of New Haven, Institute of Gastronomy and Culinary Arts

●  University of Delaware, Hotel, Restaurant and Institutional Management
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●  Florida International University Florida State University (FSU), Hospitality Administration 
Department Johnson & Wales University. 

●  Kendall College, School of Culinary Arts

●  University of New Orleans, School of Hotel, Restaurant and Tourism Administration
Nicholls State University, Thibodaux, LA, Chef John Folse Culinary Institute

●  University of Nevada, Las Vegas, William F. Harrah College of Hotel Administration

●  Southern New Hampshire University, School of Hospitality, Tourism and Culinary 
Management

●  University of New Hampshire Department of Hospitality Management

●  Oklahoma State University, School of Hotel and Restaurant Administration
Oklahoma State University-Okmulgee, Culinary Arts

●  University of South Carolina, School of Hotel, Restaurant and Tourism Administration
Johnson & Wales University

●  Huston-Tillotson College, Hospitality Management Texas Tech University, Restaurant, 
Hotel & Institutional Management, University of Houston, Conrad N. Hilton College 
of Hotel and Restaurant Management, Le Chef College of Hospitality Careers 
University of North Texas, Hotel and Restaurant Management 

Πληροφορίες: Ίδρυμα Fullbright, www.fulbright.gr, Αθήνα: τηλ. 210 7241 811, 210 7241 
812, fax 210 7226510, e-mail: info@fulbright.gr, Θεσσαλονίκη: τηλ. 2310 242 904, fax 2310 
257 410, e-mail: edadthes@fulbright.gr

1.1.4.6.  Τριτοβάθμια τουριστική εκπαίδευση στην Ιταλία

Μια πραγματική επανάσταση στην παγκόσμια γαστρονομική σκηνή ήταν η ίδρυση του 
Πανεπιστημίου Γαστρονομίας με διοργανωτή το κίνημα Slow Food. Έδρα του είναι δύο 
μικρά παλάτια στη βόρεια Ιταλία, ένα κοντά στην Πάρμα και ένα στη γειτονιά του Μπαρόλο. 
Το πανεπιστήμιο προσφέρει δύο προγράμματα σπουδών. Το πρώτο, τριετούς διάρκειας, 
θα είναι αφιερωμένο στη μελέτη της γαστρονομίας, ενώ το δεύτερο στη μελέτη της αγρο-
οικολογίας. Όσον αφορά τη γαστρονομία, το πρόγραμμα των μαθημάτων (στα ιταλικά και 
στα αγγλικά) είναι μια πολύπλευρη προσέγγιση που συγκεντρώνει τη γνώση της μελέτης 
των τροφών, τους τόπους προέλευσής τους, τις καλλιεργητικές και κτηνοτροφικές μεθό-
δους παραγωγής και τη βιοτεχνική και βιομηχανική γαστρονομική παραγωγή. Τα μαθήματα 
καλύπτουν ένα ευρύτατο γνωστικό πεδίο: ανθρωπολογία τροφών και μαγειρικές τεχνικές, 
επικοινωνιακές, οικονομικές και εμπορικές πρακτικές, διατροφική νομοθεσία και κανόνες 
υγιεινής, γαστρονομικός τουρισμός, σημειωτική και τεχνικές γευσιγνωσίας. Ο πρώτος τρι-
ετής, κύκλος συμπληρώνεται από έναν άλλο διετούς εξειδίκευσης με δύο κατευθύνσεις: 
Η πρώτη είναι Επικοινωνία της Γαστρονομίας και της Διατροφής (γαστρονομική δημοσιο-
γραφία, κριτική, λογοτεχνία, καταναλωτική ψυχολογία, οπτικοακουστικές και multimedia 
τεχνικές, κλπ.), και η δεύτερη είναι Μάνατζμεντ Διατροφής (μάρκετινγκ, μελέτη αγορών, 
τεχνικές διανομής, διαχείρισης και κοστολόγησης, βιομηχανία της διατροφής, κλπ.). 

Πληροφορίες: www.unisg.it, Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και Αθήνας
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1.1.4.7.  Τριτοβάθμια τουριστική εκπαίδευση στην Ισπανία

Το 2011 δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο Γαστρονομίας της Ισπανίας, και διαθέτει ερευ-
νητικό εργαστήριο με σκοπό την εξερεύνηση του «μυστηρίου» της χημείας των γεύσεων. 
Επιβλέπων καθηγητής είναι ο Ferran Adria και θα υπάρχει πληθώρα σεφ και ερευνητών 
καθηγητών για την εκπαίδευση νέων και πεπειραμένων αρχιμαγείρων. Το πανεπιστήμιο 
δημιουργήθηκε στη Χώρα των Βάσκων, στην περιοχή Σαν Σεμπαστιάν. Περιοχή ήδη φημι-
σμένη μιας και εκεί βρίσκονται εννέα από τα καλύτερα εστιατόρια, αφού όλα μαζί κατέχουν 
συνολικά 16 αστέρια Michelin.

Πληροφορίες: www.bculinary.com, e-learning σπουδές – εξειδικεύσεις: 
www.foodvacation.com

1.1.4.8.  Τριτοβάθμια τουριστική εκπαίδευση στην Τουρκία

Αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχήσει είναι ότι οι γείτονες χώρες μας, παρόλο που δεν 
ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της διατροφής και 
της γαστρονομίας. Η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ, ως κοινωνικός φορέας, αντιλήφθηκε τη δυνα-
μική του συνδυασμού αυτού και γι’ αυτό το λόγο δημιούργησε το παρόν σεμινάριο. Στο 
Πανεπιστήμιο Yeditepe University10 στην Τουρκία, στο τμήμα Καλών Τεχνών, υπάγεται και 
το τμήμα Γαστρονομίας και Τεχνών Μαγειρικής (Gastronomy and Culinary Arts). Οι φοιτη-Gastronomy and Culinary Arts). Οι φοιτη- and Culinary Arts). Οι φοιτη-and Culinary Arts). Οι φοιτη- Culinary Arts). Οι φοιτη-Culinary Arts). Οι φοιτη- Arts). Οι φοιτη-Arts). Οι φοιτη-). Οι φοιτη-
τές εισάγονται στο πανεπιστήμιο κατόπιν αίτησής τους την περίοδο του Μαΐου. Σκοπός του 
4ετούς προγράμματος σπουδών είναι η απόκτηση γνώσεων για τις τροφές, τη χημεία τρο-
φίμων, τη διοίκηση και λειτουργία μονάδων εστίασης (εστιατόρια και catering), το market-catering), το market-), το market-market-
ing των επιχειρήσεων, την ιστορία της κουζίνας, την τέχνη της οινολογίας, την τέχνη του 
food styling και την ιστορία των πολιτισμών μέσω της φωτογραφίας και άλλων τεχνών. Οι 
εξετάσεις πραγματοποιούνται στα αγγλικά και στα γαλλικά. Η γλώσσα των μαθημάτων είναι 
τουρκικά, αγγλικά και γαλλικά. Το κόστος μαθημάτων για κάθε έτος υπολογίζεται περίπου 
στα 8.000€.

1.1.5.  Μονογραφίες επαγγελμάτων επισιτισμού

Είσαι επικοινωνιακός και έχεις φαντασία;

Γίνε…

Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών

 & Τροφοδοσίας!

Είσαι δημιουργικός και έχεις φαντασία;

Γίνε…

Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής Τέχνης

 ή Μαγειρικής τέχνης!

10.  Πηγή πληροφοριών: www.yeditepe.edu.tr/undergraduate/gastronomy-culinary-arts/General 
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Υπάλληλος Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Υπηρεσιών11: Ο υπάλληλος ξενοδοχείου και 
επισιτιστικών χώρων μπορεί να απασχολείται στην είσοδο για την υποδοχή των πελατών, 
στην οργάνωση για την προετοιμασία των δωματίων (οροφοκομία), στην οργάνωση της 
αποθήκης και των προμηθειών, στο λογιστήριο, στο εστιατόριο καθώς και στη ρεσεψιόν 
για τις κρατήσεις δωματίων. 
Ο υπάλληλος υποδοχής υποδέχεται τους πελάτες, τους ενημερώνει σχετικά με τις υπηρε-
σίες του ξενοδοχείου, φροντίζει για τις διάφορες ανάγκες τους και ενημερώνει σχετικά τα 
υπόλοιπα τμήματα του ξενοδοχείου. Στις αρμοδιότητές του επίσης είναι να αναφέρει στον 
υπεύθυνο του ξενοδοχείου διάφορα προβλήματα που εντοπίζει στη λειτουργία της ξενοδο-
χειακής μονάδας. 
Ο υπάλληλος εστιατορίου προετοιμάζει το χώρο ανάλογα με την πολιτική της επιχείρησης. 
Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του εστιατορίου και των σκευών του. Υποδέχεται τους 
πελάτες και τους προτείνει εδέσματα ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Είναι ευγενικός και 
εχέμυθος ώστε να κερδίζει την εμπιστοσύνη του πελάτη. Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο 
κουζίνας συνεχώς καθώς και με το διευθυντή της επιχείρησης.
Οι υπάλληλοι οροφοκομίας είναι συνήθως γυναίκες. Αυτές μεριμνούν για την άρτια προε-
τοιμασία των δωματίων σύμφωνα με τις επιθυμίες των πελατών (κρατήσεις) και για την 
καθαριότητα των διαδρόμων. Συνεργάζονται με τις καμαριέρες και με τη 
ρεσεψιόν.
Ο υπάλληλος αποθήκης μεριμνά για την έγκυρη προμήθεια των απα-
ραίτητων υλικών που εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρη-
σης. Επίσης είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα της αποθήκης και για 
τη σωστή διαχείριση των υλικών.
Στα μεγάλα ξενοδοχεία και εστιατόρια υπάρχουν πολλές εξειδικεύσεις 
των υπαλλήλων.

Ζαχαροπλάστης: Ο τεχνικός ζαχαροπλαστικής τέχνης είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό 
των υλικών, την παραγγελία τους, και για την παρασκευή των γλυκισμάτων και συχνά 
αρτοσκευασμάτων εκτός ψωμιού. Είναι υπεύθυνος για την υγιεινή του χώρου, των σκευών 
καθώς και των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση. Ετοιμάζει διάφορες κρέμες, παντε-
σπάνια, παγωτά, γλυκίσματα, βουτήματα, και στη συνέχεια με διάφορες τεχνικές και υλικά  

ετοιμάζει και διακοσμεί φρέσκα εδέσματα που χαρακτηριστικό έχουν τη 
ζάχαρη. Επίσης ετοιμάζει αλμυρές παρασκευές για πρωινά και κουλου-
ράκια. Όταν τα προϊόντα του είναι έτοιμα τα εκθέτει στα ψυγεία ή σε ειδι-
κές προθήκες, και τα διαθέτει στο καταναλωτικό κοινό σε καταστήματα 
χονδρικής ή λιανικής πώλησης. 

Μάγειρας: O τεχνικός μαγειρικής τέχνης είναι υπεύθυνος για την υγι-
εινή συντήρηση των τροφίμων και των υλικών που χρησιμοποιεί για 
εδέσματα τα οποία παρασκευάζει και παρουσιάζει, έτσι ώστε αυτά να 

11. Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης ΟΤΕΚ (2007), www.career-otek.gr, Συντάκτης: Γ. Παλησίδης, Σύμβουλος 
Γραφείου Διασύνδεσης.
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είναι υγιεινά καθώς και ελκυστικά για τον πελάτη. Ο τεχνικός μαγειρικής τέχνης πρέπει να 
είναι δραστήριος, γρήγορος και προσεκτικός. Τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου επαγγελμα-
τία είναι η πρωτοβουλία, η φαντασία, η οξυμένη αίσθηση γεύσης και όσφρησης καθώς και 
η καλαισθησία, ώστε να είναι ικανός να δημιουργήσει πρωτότυπα και παραδοσιακά εδέ-
σματα με ωραία γεύση και ελκυστική εμφάνιση. Η προσωπική υγιεινή και η καθαριότητα 
του χώρου εργασίας του και των σκευών/εργαλείων που χρησιμοποιεί θα καθορίσουν τον 
επαγγελματισμό του και το μέλλον του. Ανάλογα με τον αριθμό του προσωπικού της κου-
ζίνας προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητές του. Ανάλογα με τη θέση του στην ιεραρχία της 
κουζίνας μπορεί να είναι αυτός που καταρτίζει το μενού του εστιατορίου σε συνεργασία με 
τον μετρ, που καθορίζει την ποσότητα των μερίδων, που ελέγχει την ποιότητα των πρώτων 
υλών, που κατανέμει τις διάφορες εργασίες στο προσωπικό, που κατευθύνει και επιβλέπει 
τις εργασίες που γίνονται στην κουζίνα. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά περιγράμματα μπορείτε να αντλή-
σετε από την ιστοσελίδα του ΕΚΕΠΙΣ12 (υπήρξε συνεργασία με ΓΣΕΒΕΕ για τα επαγγελμα-
τικά περιγράμματα) και από το ηλεκτρονικό υλικό (CD).

1.1.6.  Η υποχρεωτική εκπαίδευση που ορίζει η ΕΕ και ο ΕΦΕΤ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον Κανονισμό R 852/2004/EU και ο ΕΦΕΤ βάσει της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ 15523/2006 ότι το προσωπικό των επιχειρήσεων που 
ασχολούνται με τρόφιμα πρέπει να εκπαιδεύεται με ειδικό πρόγραμμα «ασφάλειας και υγι-
εινής». Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιχείρησης, ο ΕΦΕΤ προβαίνει σε παρατή-
ρηση και στη συνέχεια σε πρόστιμο.
Η εκπαίδευση αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, 
αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, 
τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική, καθώς και με το προσωπικό 
σε εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέ-
ωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 15523/2006.
Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται από αυτή την υποχρέωση είναι οι επιχειρήσεις τροφίμων 
οι οποίες υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP. Αυτές μπορούν είτε να 
εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ είτε να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το 
σύστημα που εφαρμόζουν. Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύ-
θυνος της επιχείρησης. Από την παραπάνω εκπαίδευση εξαιρείται μόνο το προσωπικό το 

12. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. είναι ο φορέας ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχι-
ζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 2469/1997 με 
την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και 
Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και δυνάμει του άρθρου 14 παρ. 2 του Νόμου 3385/2005 
(ΦΕΚ 210/19-8-2005) μετονομάσθηκε και εφεξής φέρει την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.) με έδρα την Αθήνα. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα-
σίας και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
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οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης 
προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμε-
νος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου κατάλληλου 
κατά περίπτωση τομέα τροφίμων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο CD.
Πληροφορίες για την Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων (ΕΦΕΤ) http://www.efet.gr/
portal/page/portal/efetnew/enterprises/education

Η αξία του πιστοποιημένου επαγγελματία
Είναι πολύ σημαντικό για τον επαγγελματία να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι ο καινούργιος 
υπάλληλός του έχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τη θέση πρόσληψης. Αυτό μπορεί να 
το εξακριβώσει από τον τίτλο του πτυχίου που κατέχει ο υποψήφιος υπάλληλος ή από δια-
πιστευτήρια όπως πιστοποιητικά ξένης γλώσσας, καθώς και από πιστοποιήσεις επαγγελ-
ματισμού. Ορισμένες από τις έγκυρες πιστοποιήσεις της αγοράς είναι:

●  Πιστοποίηση για τον αγορανομικό υπεύθυνο επισιτιστικών επιχειρήσεων

●  Πιστοποίηση για το διαχειριστή κυλικείου

●  Πιστοποίηση στην ασφαλή διαχείριση τροφίμων

●  Πιστοποίηση για τον επαγγελματία σερβιτόρο

Στην Ελλάδα το ρόλο έχουν ιδιωτικοί φορείς όπως ο Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου ACTA (Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού): www.acta.edu.gr.
Για πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού και την πιστοποίηση εκπαί-
δευσης και επιχείρησης μπορείτε να απευθυνθείτε στους συγγραφείς του παρόντος βιβλίου 
κ. Γ. Μπόσκου (gboskou@hua.gr, 2109549311) και κ. Γ. Παλησίδη (gpchef80@yahoo.gr, 
6973453331).

Παραδείγματα και εφαρμογές

Ø  Εφαρμόστε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε 
υπαλλήλου. Για παράδειγμα, πρόγραμμα για σερβιτόρους: «Συμπεριφορά και Επαγ-
γελματισμός». Εισηγητής: Μαρκετίστας, Σύμβουλος Επισιτιστικών Επιχειρήσεων. Πρό-
γραμμα για όλο το προσωπικό: «Εργασιακές σχέσεις, αποφυγή συγκρούσεων», Ειση-
γητής: Ψυχολόγος. 

Ø  Δώστε ευκαιρία και κίνητρο στους εργαζομένους σας για επιμόρφωση. Στείλτε το 
μάγειρα ή το σερβιτόρο σας σε ανάλογη –σχετικού προφίλ- επιχείρηση για εβδομάδα 
επιμόρφωσης. Σίγουρα θα το εκτιμήσει και η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί.

Ø  Ζητήστε από το λογιστή της επιχείρησής σας να σας πληροφορήσει για το πόσα χρή-
ματα έχετε δεσμευμένα στο λογαριασμό ΛΑΕΚ. Όσες επιχειρήσεις καταβάλλουν εισφο-
ρές στο ΙΚΑ δίνουν και ποσοστό 0,45% στον ΟΑΕΔ για περιπτώσεις επιμόρφωσης προ-
σωπικού. Είναι πολύ καλή ευκαιρία να τα εκταμιεύσετε και να επιμορφώσετε το προ-
σωπικό σας.
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1.1.7.  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

    Ερωτήσεις

1. Τι ονομάζουμε τυπική εκπαίδευση;

2. Ποιες δομές εκπαίδευσης περιλαμβάνει η μη τυπική εκπαίδευση;

3. Τι είναι τα ΚΕΕ και ποιος ο ρόλος τους;

4. Ποιος είναι ο ΟΤΕΚ και ποιες ειδικότητες περιλαμβάνει στη μη τυπική εκπαίδευση;

5. Ποιες σχολές συμπεριλαμβάνει ο ΟΑΕΔ και σε ποιο επίπεδο της εκπαίδευσης;

        Ασκήσεις

1.  Ο ΟΤΕΚ είναι η μοναδική σχολή τουριστικών επαγγελμάτων.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ είναι καλύτερα από αυτά του ΟΤΕΚ.

    Σωστό                                              Λάθος

3. Τα ΙΕΚ του ΥΠΘΔΒΜ είναι ανώτερα από τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

    Σωστό                                              Λάθος

4. Η ΕΠΑ.Σ. του ΟΤΕΚ δε συμπεριλαμβάνει σχολή αρτοζαχαροπλαστικής.

    Σωστό                                              Λάθος

5. Τα ΤΕΙ της Ελλάδας δεν έχουν κατεύθυνση «Επισιτισμός».

    Σωστό                                              Λάθος

6. Η δια βίου μάθηση συμπεριλαμβάνεται:
 α) στην τυπική εκπαίδευση.
 β) στην άτυπη εκπαίδευση.

οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης 
προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμε-
νος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου κατάλληλου 
κατά περίπτωση τομέα τροφίμων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο CD.
Πληροφορίες για την Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων (ΕΦΕΤ) http://www.efet.gr/
portal/page/portal/efetnew/enterprises/education

Η αξία του πιστοποιημένου επαγγελματία
Είναι πολύ σημαντικό για τον επαγγελματία να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι ο καινούργιος 
υπάλληλός του έχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τη θέση πρόσληψης. Αυτό μπορεί να 
το εξακριβώσει από τον τίτλο του πτυχίου που κατέχει ο υποψήφιος υπάλληλος ή από δια-
πιστευτήρια όπως πιστοποιητικά ξένης γλώσσας, καθώς και από πιστοποιήσεις επαγγελ-
ματισμού. Ορισμένες από τις έγκυρες πιστοποιήσεις της αγοράς είναι:

●  Πιστοποίηση για τον αγορανομικό υπεύθυνο επισιτιστικών επιχειρήσεων

●  Πιστοποίηση για το διαχειριστή κυλικείου

●  Πιστοποίηση στην ασφαλή διαχείριση τροφίμων

●  Πιστοποίηση για τον επαγγελματία σερβιτόρο

Στην Ελλάδα το ρόλο έχουν ιδιωτικοί φορείς όπως ο Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου ACTA (Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού): www.acta.edu.gr.
Για πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού και την πιστοποίηση εκπαί-
δευσης και επιχείρησης μπορείτε να απευθυνθείτε στους συγγραφείς του παρόντος βιβλίου 
κ. Γ. Μπόσκου (gboskou@hua.gr, 2109549311) και κ. Γ. Παλησίδη (gpchef80@yahoo.gr, 
6973453331).

Παραδείγματα και εφαρμογές

Ø  Εφαρμόστε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε 
υπαλλήλου. Για παράδειγμα, πρόγραμμα για σερβιτόρους: «Συμπεριφορά και Επαγ-
γελματισμός». Εισηγητής: Μαρκετίστας, Σύμβουλος Επισιτιστικών Επιχειρήσεων. Πρό-
γραμμα για όλο το προσωπικό: «Εργασιακές σχέσεις, αποφυγή συγκρούσεων», Ειση-
γητής: Ψυχολόγος. 

Ø  Δώστε ευκαιρία και κίνητρο στους εργαζομένους σας για επιμόρφωση. Στείλτε το 
μάγειρα ή το σερβιτόρο σας σε ανάλογη –σχετικού προφίλ- επιχείρηση για εβδομάδα 
επιμόρφωσης. Σίγουρα θα το εκτιμήσει και η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί.

Ø  Ζητήστε από το λογιστή της επιχείρησής σας να σας πληροφορήσει για το πόσα χρή-
ματα έχετε δεσμευμένα στο λογαριασμό ΛΑΕΚ. Όσες επιχειρήσεις καταβάλλουν εισφο-
ρές στο ΙΚΑ δίνουν και ποσοστό 0,45% στον ΟΑΕΔ για περιπτώσεις επιμόρφωσης προ-
σωπικού. Είναι πολύ καλή ευκαιρία να τα εκταμιεύσετε και να επιμορφώσετε το προ-
σωπικό σας.
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 γ) στη μη τυπική εκπαίδευση.
 δ) στη μη αναγνωρίσιμη εκπαίδευση.

7. Τα ΙΕΚ συμπεριλαμβάνονται:
 α) στην τυπική εκπαίδευση.
 β) στην άτυπη εκπαίδευση.
 γ) στη μη τυπική εκπαίδευση.
 δ) στη μη αναγνωρίσιμη εκπαίδευση.

8. Τα ΕΠΑ.Λ. συμπεριλαμβάνονται:
 α) στην τυπική εκπαίδευση.
 β) στην άτυπη εκπαίδευση.
 γ) στη μη τυπική εκπαίδευση.
 δ) στη μη αναγνωρίσιμη εκπαίδευση.

9. Οι ΕΠΑ.Σ. συμπεριλαμβάνονται:
 α) στην τυπική εκπαίδευση.
 β) στην άτυπη εκπαίδευση.
 γ) στη μη τυπική εκπαίδευση.
 δ) στη μη αναγνωρίσιμη εκπαίδευση.

10. Τα ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνονται:
 α) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 β) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 γ) στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 δ) στην άτυπη εκπαίδευση.

Απαντήσεις ασκήσεων
1. Λ 2. Λ 3. Λ 4. Σ 5. Σ

6. α) 7. δ) 8. α) 9. α) 10. α)

Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση 

Ατομική ή ομαδική άσκηση

1.  Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς με τα γραφεία διασύνδεσης του ΟΤΕΚ ή του ΟΑΕΔ ή των 
ΙΕΚ (πρώην ΓΕΑΣ) και ενημερωθείτε για τον τρόπο πρόσληψης μαθητή/καταρτιζόμενου 
πρακτικής άσκησης. Στη συνέχεια συζητήστε στην αίθουσα για τη διαδικασία πρόσλη-
ψης και για τα οφέλη και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης και του μαθητή/καταρτιζό-
μενου.
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2.  Επιδιώξτε μια οργανωμένη επίσκεψη σε έναν εκπαιδευτικό χώρο τουριστικών– επι-
σιτιστικών τμημάτων. Ξεναγηθείτε στο χώρο, θέστε ερωτήσεις στους καθηγητές των 
σχολών σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας και συζητήστε με τους μαθητές τις ανά-
γκες της αγοράς. Ο καθηγητής οφείλει να οργανώσει τη συγκεκριμένη επίσκεψη κατό-
πιν συνεννόησης-αίτησης προς το ΙΜΕ.

3.  Ζητήστε από τα γραφεία διασύνδεσης να σας αποστείλουν ενημερωτικό υλικό των 
σπουδών τους. Στη συνέχεια δημιουργήστε υποδομή ομάδων στο χώρο εκπαίδευσης 
και συζητήστε προτάσεις για περαιτέρω εκπαίδευση του κάθε εργαζόμενου τεκμηρι-
ώνοντας την απάντησή σας στο χαρτί. Παράδειγμα: Η Μαρία πρέπει να παρακολουθή-
σει σεμινάριο για ψάρια και θαλασσινά από εξειδικευμένο σεφ. Οργανωτής: Σύμβουλος 
σεφ. Χώρος υλοποίησης: Ιδιωτικό ΙΕΚ, Διάρκεια: 2 ημέρες, 4 ώρες. Δώστε όσο περισ-
σότερα στοιχεία μπορείτε. 

1.1.8.  Βοηθητικό υλικό μελέτης

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
CNAA, (1991) Review of Hotel and Tourism Degree Courses. London: Council for National 
Academic Awards.
Cooper, C., Shepherd, R. & Westlake, J. (1996) Educating the Educators in Tourism. Madrid: 
The World Tourism Organisation & The University of Surrey.
European Association of Hotel and Tourism Schools (2006) The Educational Systems in 
Europe. (http://www.aeht.lu/code/efrmeset.htm)
Ritter, S. (2005) Trends and Skills needed in the Tourism Sector: Tourism for Wellness, in 
Trends and Skill Needs in Tourism, CEDEFOP Panorama Series. Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities.
Stutts, A. T. (1995) Viewpoint: higher education in hospitality management. International 
Journal of Contemporary Hospitality Management, 7(6), 52-53.
Tas, R. (1988) Teaching future managers. The Cornell Hotel and Restaurant Administra-
tion Quarterly, 29(2), 58-64.
Ζαχαράτος, Γ., Π. Τσάρτας, Α. Κρητικός, κ.ά. (1994). Σύγκριση εκπαιδευτικών προγραμμά-
των και διαδικασιών πιστοποίησης προσόντων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την ανάδειξη επαγγελματικών ειδικοτήτων στον τομέα του τουρισμού. Αθήνα: Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης ΕΟΤ, Ανάδοχος Planet Integration.
Ζαχαράτος, Γ., Π. Τσάρτας, Α. Κρητικός, κ.ά. (1994). Διερεύνηση σκοπιμότητας ίδρυσης 
ειδικών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης (αγροτικός, ορεινός, θρησκευτικός, πολιτιστικός 
τουρισμός). Αθήνα: Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΕΟΤ, Ανάδοχος Planet Integration.
Ζαχαράτος, Γ., Π. Τσάρτας, Α. Κρητικός, κ.ά. (1994). Μελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης Σχο-
λής Τουριστικής Εκπαίδευσης για την ανάδειξη στελεχών σε Βαλκανικές και Ανατολικές 
χώρες. Αθήνα: Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΕΟΤ, Ανάδοχος Planet Integration.
Οδηγοί σπουδών επαγγελμάτων τουριστικού τομέα: ΥΠΘΔΒΜ, ΟΤΕΚ, ΟΑΕΔ.
Οδηγοί επαγγελματικών περιγραμμάτων ΕΚΕΠΙΣ: www.ekepis.gr και στο CD.
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Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ACTA (Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού): www.acta.edu.gr à πιστοποιήσεις.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Λέσχη Αρχιμαγείρων Θεσσαλονίκης: www.chefsclub.gr

●  Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτη: www.chefsofcrete.gr 

●  Λέσχη Αρχιμαγείρων Αθηνών: www.chefclub.gr 

●  Λέσχη Αρχιμαγείρων Κέρκυρας: www.chefscorfu.gr

●  Λέσχη Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσων: www.chefclubrhodes.gr

●  Παγκόσμιος Σύλλογος Αρχιμαγείρων: www.wacs2000.org

●  Σχολή Bocuse: www.bocuse.fr

●  Σχολή Alain Ducasse: www.alain-ducasse.com

●  Σχολή Ritz: www.ritzparis.com

●  Σχολή Lenôtre: www.lenotre.fr

●  Σύλλογος Αρχιμαγείρων Ευρώπης: www.euro-toques.org 

●  Μηχανή αναζήτησης σπουδών: www.look4studies.com

1.1.9.  Ενδεικτική βιβλιογραφία

Rogers, A. (1996). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Koutoulas, D. (2004), Promoting the Efficiency of Tourism Education through a European 

Co-operation Network. The 2004 Tourism in Europe Conference, Nicosia.
Αναγνωστάκης, Γ., Καράλης, Θ., Καρδαμίση. Μ., Κόκκος. Α., Μόσχος. Γ., Πολυζώης. Γ., 

Σταυροκοπούλου. Λ., Τσιμπουκλή. Α. (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων, Όψεις της 
Πραγματικότητας, Τόμος Ε, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.

Κόκκος, Α., Λιοναράκης, Α. (1998). Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοι-
χτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.

Κούτουλας, Δημήτρης και Βίκυ Κατσίκη (2003). Έρευνα Φορέων Τουριστικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη για την αναδιάρθρωση και ανα-
βάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης». Αθήνα: EEO Group & Kantor

Λαλούμης, Δ. & Στεφανακίδης, Κ. (2005). Εστιατοριακή Τεχνική. 2ος τόμος. Οργάνωση Λειτουρ-
γία Επισιτιστικών Επιχειρήσεων και Μαζικών Εκδηλώσεων Εστίασης. Αθήνα: ΟΤΕΚ.

Τερζίδης, Κ. & Τζωρτζάκης, Κ. (2004). Διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Αθήνα: Rosili.
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Μάρας, Αθ. (2004). Βασικές λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων. Επισιτισμός – Τμήμα 
πωλήσεων. Αθήνα: Interbooks

Μπούρδη, Μ (2005). Ο Τουριστικός Τομέας και το πανελλήνιο Ανθρώπινο Δυναμικό. Εισή-
γηση στη Διημερίδα «Τουρισμός και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Πανελλήνιος Σύλ-
λογος Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ18 Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Σύρος.

Παλησίδης, Γ. (2008). «Οδηγός Σπουδών Τουριστικών Επαγγελμάτων», Γραφείο Διασύνδε-
σης. Θεσσαλονίκη: ΟΤΕΚ. 

Παπανίκος, Θ. (2004). Η απασχόληση στα ελληνικά ξενοδοχεία. Αθήνα: ΙΤΕΠ.
Τσάρτας, Π., Μαυροδόντης, Θ., Βαγιονής, Ν., Δερμετζόπουλος, Αθ., Αβδημιώτης, Σπ., Τζού-

ντα, Αλ., Παλησίδης, Γ. (2007). Θεσμικό πλαίσιο Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης. Αθήνα: ΕΟΤ, Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ομάδα Β1.

1.1.10.  Σύνοψη

Η αξία της εκπαίδευσης είναι πολύ μεγάλη για όλες τις επιχειρήσεις και για όλες τις κοι-
νωνίες. Οι επιχειρήσεις της εστίασης είναι πολλές και το να είσαι επιχειρηματίας του κλά-
δου αποτελεί μεγάλο ρίσκο, οικονομικό και κοινωνικό. Οι γνώσεις και η επαγγελματική 
συνείδηση του προσωπικού είναι τα θεμέλια της υγιούς επιχείρησης. Η επένδυση αυτή 
είναι πολύ σημαντική για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Το προσωπικό, όπως και εσύ 
ο ίδιος, χρειάζεται την εκπαίδευση, τη συνεχή εκπαίδευση. Αυτό δεν είναι απλά δικαίωμα 
του υπαλλήλου, αλλά και υποχρέωση του επιχειρηματία, εάν αυτός βέβαια επιθυμεί τη 
συνεχή ανατροφοδότηση της πελατείας του με ανταγωνιστικά προϊόντα. Τα προϊόντα αλλά-
ζουν, ακόμη και τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα. Ο επαγγελματίας οφείλει να γνωρίζει 
μεθόδους και τρόπους που θα τον βοηθήσουν να μεταποιήσει τα προϊόντα αυτά και να τα 
σερβίρει με το σωστό τρόπο, όπως αρμόζει σε κάθε επιχείρηση που σέβεται τον πελάτη, 
που σκέφτεται πριν από αυτόν για αυτόν!

Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ACTA (Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού): www.acta.edu.gr à πιστοποιήσεις.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Λέσχη Αρχιμαγείρων Θεσσαλονίκης: www.chefsclub.gr

●  Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτη: www.chefsofcrete.gr 

●  Λέσχη Αρχιμαγείρων Αθηνών: www.chefclub.gr 

●  Λέσχη Αρχιμαγείρων Κέρκυρας: www.chefscorfu.gr

●  Λέσχη Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσων: www.chefclubrhodes.gr

●  Παγκόσμιος Σύλλογος Αρχιμαγείρων: www.wacs2000.org

●  Σχολή Bocuse: www.bocuse.fr

●  Σχολή Alain Ducasse: www.alain-ducasse.com

●  Σχολή Ritz: www.ritzparis.com

●  Σχολή Lenôtre: www.lenotre.fr

●  Σύλλογος Αρχιμαγείρων Ευρώπης: www.euro-toques.org 

●  Μηχανή αναζήτησης σπουδών: www.look4studies.com
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Εισαγωγή

Σκοπός

Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι να γνωρίσεις όλους τους κρατικούς και 
ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με την αύξηση της ποιότητας των παρεχό-
μενων υπηρεσιών και προϊόντων στις ελληνικές επισιτιστικές επιχειρήσεις.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να ονοματίζεις τους φορείς που ασχολούνται με την εστίαση.

	 ●	  Να αναγνωρίζεις τους φορείς από τα λογότυπά τους.

	 ●	  Να προσδιορίζεις το σκοπό λειτουργίας κάθε φορέα. 

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να εντοπίσεις τα σημεία που μπορεί να βοηθηθεί η επιχείρησή σου 
από το φορέα.

	 ●	  Να διακρίνεις τις ανάγκες της επιχείρησής σου για συνεργασία με τους 
φορείς.

	 ●	  Να συντάσσεις πλάνο δραστηριοτήτων με σκοπό την επίτευξη κοινών 
στόχων με τους συνεργαζόμενους φορείς.
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■ Σε επίπεδο στάσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να αισθάνεσαι την ανάγκη για συνεργασία με τους συναδέλφους και 
τους συνεργάτες σου για κατάστρωση κοινής στρατηγικής.

	 ●	  Να θεωρείς τους φορείς συνεργάτες και συμβούλους με στόχο της 
αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

	 ●	  Να εναρμονίζεσαι με τις απαιτήσεις των φορέων.

Έννοιες – Λέξεις κλειδιά

Συνέργια, φορέας, σύλλογος, συνεργάτης, πιστοποιητικό, ποιότητα, σύμφωνο 
τοπικής ποιότητας, βραβείο.

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην παρακάτω υποενότητα θα αποσαφηνιστεί ο ρόλος των συλλόγων και των φορέων 
που είτε εδρεύουν είτε δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προς όφελος του κλάδου Ho.Ca.
Re.Ca. Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν γαστρονομικά προϊόντα στην τουριστική αγορά 
είναι οι εξής: εστιατόρια, ξενοδοχεία, οινοποιεία, τουριστικά γραφεία και κάποια καταστή-
ματα λιανικής. Το γαστρονομικό portfolio τους (χαρτοφυλάκιο) ορίζεται από το βαθμό συνερ-
γασίας των παραγωγικών δυνάμεων με αυτές της μεταποίησης και πώλησης, καθώς και 
με τους δημόσιους και κρατικούς φορείς. 

Στον επιχειρηματικό κόσμο συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της ασυμφωνίας και της κρι-
τικής για το συνάδελφο. Τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας (ΤΣΠ) και οι σύλλογοι έχουν σκοπό 
να εναρμονίσουν αυτές τις σχέσεις, ώστε να παρουσιάζεται ένα δυναμικό εμπορικό προϊόν 
συνόλου. Τα παραδείγματα που σας παραθέτουμε σχετίζονται με την ανάδειξη των επιχει-
ρηματικών σας δραστηριοτήτων όχι μόνο ατομικά, αλλά κυρίως συλλογικά. Έχει αποδει-
χθεί ερευνητικά και πρακτικά ότι η μεμονωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα της οποίας 
το προϊόν δεν είναι μεταφερτό, δηλαδή πρέπει να καταναλωθεί στον τόπο επεξεργασίας 
ή σε σύντομο χρονικό διάστημα από την απομάκρυνση από τον τόπο παραγωγής, δεν 
έχει ταυτότητα και χρειάζεται βοήθεια από γειτονικές επιχειρήσεις (Παλησίδης, 2009). Στις 
θεσμοθετημένες πιστοποιήσεις (Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης-ΕΛΟΤ) όπως ISO 
22000 (δηλαδή το HACCP), ISO 9001 και ISO 140001 θα αναφερθούμε σε επόμενο κεφάλαιο.
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1.2.1.  Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων13 (ΕΦΕΤ) είναι ο καλύτερος σύμμαχος και συνεργά-
της των επισιτιστικών επιχειρήσεων. Είναι ο σύμβουλος του επιχειρηματία, τον οποίο συμ-
βουλεύει και προστατεύει από τα χειρότερα. Οι συμβουλές του έχουν σκοπό την ενημέ-
ρωση και την πρόληψη και όχι τον κατηγορηματικό και ποινικό χαρακτήρα που ορισμένοι 
επιθυμούν να του προσδώσουν. 

Ο βασικός ρόλος του ΕΦΕΤ για τις επιχειρήσεις εστίασης είναι: 

●  Να καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα προσφερό-
μενα στην κατανάλωση τρόφιμα, καθώς και οι πρώτες ή πρόσθετες ύλες που προορί-
ζονται για προσθήκη σε τρόφιμα, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την 
αποφυγή της εξαπάτησης των καταναλωτών. 

●  Να καθορίζει τα πρότυπα και τις αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται η μελέτη και 
εφαρμογή των συστημάτων παραγωγής υγιεινών προϊόντων από τις επιχειρήσεις τρο-
φίμων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τις προδιαγραφές για τους επι-
στήμονες που θα ασχοληθούν με εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων στις επιχειρήσεις 
τροφίμων. Επίσης με το προσωπικό που θα εργαστεί στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου 
τροφίμων τα οποία εγκαθίστανται στις επιχειρήσεις τροφίμων. 

●  Να καθορίζει ή να επικυρώνει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 852/2004 και κάθε άλλο συναφή κανόνα διεθνούς και κοινοτικού δικαίου, 
καθώς και να ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. Η τήρηση των κανόνων ορθής 
υγιεινής πρακτικής αποτελεί προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία κάθε επιχεί-
ρησης τροφίμων, Στο πλαίσιο αυτό καθορίζονται οι υγειονομικοί όροι ίδρυσης και λει-
τουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται ώστε να 
είναι τα τρόφιμα ασφαλή.. 

●  Να επιθεωρεί τις επιχειρήσεις. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει κυρίως τον έλεγχο των 
πρώτων και πρόσθετων υλών καθώς και των τροφίμων κατά την παραγωγική διαδι-
κασία των τελικών προϊόντων. Επίσης ελέγχεται η τήρηση των κανόνων ορθής υγιει-
νής πρακτικής στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων, στο μηχανολογικό εξο-
πλισμό τους, στην υγεία για την υγιεινή του προσωπικού τους, στον καθορισμό και την 
απολύμανση, καθώς και στην καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων κατά τη συσκευ-
ασία, την αποθήκευση και τη διανομή και μεταφορά των τροφίμων. Επίσης κατά την 
επιθεώρηση ελέγχεται η τήρηση από τις επιχειρήσεις τροφίμων των τεχνολογικών 
παραμέτρων που απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η επισήμανση 
των τροφίμων. 

●  Να ελέγχει το σύστημα παραγωγής προϊόντων. Ο έλεγχος του συστήματος παραγωγής 
υγιεινών προϊόντων περιλαμβάνει έλεγχο των κρίσιμων σημείων κατά την παραγω-
γική διαδικασία, έλεγχο των μέτρων πρόληψης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για την 
αντιμετώπιση κινδύνων, καθώς και έλεγχο των παραμέτρων επεξεργασίας και συντή-

13.  Επίσημη Ιστοσελίδα ΕΦΕΤ: www.efet.gr 
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ρησης (όπως θέρμανσης και ψύξης) που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για την εξάλειψη 
των κινδύνων. Επίσης περιλαμβάνει τον έλεγχο της κατάλληλης εκπαίδευσης του προ-
σωπικού των επιχειρήσεων ώστε αυτό να μπορεί να ανταποκριθεί σωστά στις απαι-
τήσεις του συστήματος παραγωγής υγιεινών προϊόντων, όπως και τον έλεγχο των 
αρχείων που τεκμηριώνουν την τήρηση του συστήματος. 

●  Να μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού 
του για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στις νέες νομοθεσίες, καθώς και του 
καταναλωτή σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων. 

Ο ΕΦΕΤ έχει μεγάλες ευθύνες απέναντι στην ελληνική κοινωνία για την ασφαλή οικιακή και 
επαγγελματική εστίαση. Οι ευθύνες αυτές είναι οι ακόλουθες:

●  Διεξαγωγή συστηματικών επιθεωρήσεων σε επιχειρήσεις τροφίμων (επιχειρήσεις 
παραγωγής, εμπορίας και διάθεσης τροφίμων). Κατά τις επιθεωρήσεις αυτές θα πρέ-
πει να ελέγχεται το κατά πόσο πληρούνται οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και 
ορθής βιομηχανικής πρακτικής και τα συστήματα διασφάλισης υγιεινής των τροφίμων 
(σύστημα HACCP). 

●  Συστηματικός και απρόσκοπτος έλεγχος των τροφίμων κατά τη διακίνηση, εμπορία και 
διάθεσή τους. 

●  Παροχή τεχνικής βοήθειας προς τους παραγωγικούς κλάδους, είτε μέσω της έκδοσης 
οδηγών υγιεινής για κάθε επαγγελματικό κλάδο είτε μέσω διαφόρων σεμιναρίων τα 
οποία διοργανώνονται υπό την αιγίδα του ΕΦΕΤ για επιμόρφωση των εργαζομένων και 
των επαγγελματιών. 

●  Αντιμετώπιση των διαφόρων διατροφικών κρίσεων, φαινόμενο ιδιαίτερα συνηθισμένο 
τα τελευταία χρόνια (πχ ανακύψαντα προβλήματα σχετιζόμενα με τη σπογγώδη εγκεφα-
λοπάθεια των βοοειδών, τις διοξίνες, το ακρυλαμίδιο, τις αφλατοξίνες και λοιπές μυκο-
τοξίνες κλπ).

●  Διαμόρφωση ελληνικών θέσεων σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και υποστήριξή τους 
στην Ε.Ε.

●  Εισήγηση για τη διαμόρφωση εθνικής νομοθεσίας σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.

●  Επικοινωνία με τον καταναλωτή με σκοπό την πληροφόρησή του και την εκπαίδευσή 
του σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.

●  Προστασία του καταναλωτή από δόλιες ή παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές ή από 
νόθευση τροφίμων, 

●  Συντονισμός των νομαρχιακών υπηρεσιών που ασκούν έλεγχο σε θέματα ασφάλειας 
τροφίμων.

●  Εγκατάσταση πιο αποτελεσματικών (και προληπτικού χαρακτήρα) συστημάτων αξιολό-
γησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των διατροφικών κινδύνων, με πλήρη υιοθέ-
τηση των αρχών ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων. 
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1.2.2.  Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας στον επισιτισμό

Τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας (ΤΣΠ) είναι ένας θεσμός που στηρίζεται στην αμοιβαία ανα-
γνώριση και το σεβασμό, καθώς και στη συνεργασία ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους 
(επιχειρηματίες, καταναλωτές). Η λειτουργία του βασίζεται στον εθελοντισμό. Ο θεσμός 
αυτός βοηθά στην ανάδειξη και αξιοποίηση της τοπικής ταυτότητας, των συγκριτικών πλε-
ονεκτημάτων και των ιδιαίτερων και διαφορετικών χαρακτηριστικών κάθε τόπου, συμβάλ-
λει στη διαφύλαξη του καλού ονόματος μιας περιοχής και προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξή 
της (Μιχαηλίδης, 2010). 
Αναπόσπαστο στοιχείο της τοπικής ταυτότητας κάθε περιοχής είναι τα γεωγραφικά χαρα-
κτηριστικά της ή τα τουριστικά θέλγητρα (πολιτιστικά, κατασκευασμένα, φυσικά14, κοινω-
νικά), καθώς και οι ανθρώπινες δραστηριότητές της (εργασία, οικοτουρισμός, καλλιέρ-
γεια, εκτροφή). Η κοινή ανάδειξη της ταυτότητας μιας περιοχής μέσα από δραστηριότητες 
ενεργών πολιτών και επαγγελματιών πρέπει να είναι στόχος όλης της κοινωνίας (Lozato-
Giotart, 2003). Τα Τοπικά Σύμφωνα15 (βλ. Πίνακα: Τα Δίκτυα Ανάπτυξης και Ποιότητας Του-
ριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα) είναι μια συμφωνία, μια διακήρυξη ομάδας επαγ-
γελματιών που συμφωνούν και συναποφασίζουν να συνεργαστούν σε «εθελοντική» βάση 
προκειμένου να προωθήσουν ένα κοινό όραμα για την περιοχή τους. 
Ειδικότερα, τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας Τουρισμού επικεντρώνονται στη συνεργασία 
και στην άμιλλα για ποιοτικές υπηρεσίες τουρισμού στην ύπαιθρο (γαστρονομία, φιλοξε-
νία, ψυχαγωγία, ΜΜΜ). Διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν ενσωματώνοντας στοιχεία 
παραδοσιακής κληρονομιάς (αρχιτεκτονική, γαστρονομία, έθιμα, κλπ) και αξιοποιούν την 
παραγωγή προϊόντων της τοπικής υπαίθρου. Το κάθε μέλος λειτουργεί ως πρεσβευτής 
των άλλων και της ομάδας. Τα κέρδη μιας τέτοιας συμφωνίας είναι κοινωνικά (μη εκχρη-
ματισμένα) και εμμέσως επιχειρηματικά. Το χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων που απο-
τελούν μέλη ενός τέτοιου συνόλου είναι το σήμα τους, δηλαδή το λογότυπό τους (logo)16. Η 
κατοχύρωση του λογότυπου γίνεται στο Επιμελητήριο της περιοχής (βλ. Νόμο Υπ’ αριθμόν 
2239/1994 «Περί σημάτων»).

Το Τοπικό Σύμφωνο μιας περιοχής είναι στην ουσία έκφραση του «κοινωνικού κεφαλαίου», 
που είναι η συνδετική ουσία που κρατά σε συνοχή μια κοινωνία. Τα Τοπικά Σύμφωνα Του-

14. Φυσικά θέλγητρα: λίμνες, ποτάμια, βουνά, δέλτα, παραλίες, πανίδα, χλωρίδα, φιόρδ, φαράγγια, λιβά-
δια, ηφαίστεια, σπήλαια, δρυμοί, καταρράκτες. Ηγουμενάκης, Γ & Κραβαρίτης, Κ. (2004). Τουρισμός, 
Βασικές Έννοιες. Αθήνα: Interbooks, σελ. 97

15.  Απόσπασμα από την ομιλία του Γ. Παπανδρέου, Συνέδριο Νέων Αγροτών, Αρχ. Ολυμπία, 5/9/09. «Η 
ελληνική ταυτότητα στα προϊόντα θα ενισχυθεί με την τοπική ταυτότητα. Το κάθε προϊόν μπορεί να έχει 
την ταυτότητά του την τοπική και, βεβαίως, την ταυτότητά του την αναγνωρίσιμη στο διεθνές εμπόριο, 
στη διεθνή οικονομία. Γι’ αυτό το λόγο θα ενισχύσουμε τα «Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας» με πιστοποι-
ημένα πρότυπα και με ειδική σήμανση για τα προϊόντα, αλλά και τις υπηρεσίες των κατά τόπους περι-
οχών».

16. Το σήμα ανήκει στα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Άλλα τέτοια δικαιώματα είναι η ευρεσιτε-
χνία και το βιομηχανικό υπόδειγμα, το βιομηχανικό σχέδιο, οι γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης, 
οι τοπογραφίες ημιαγωγών και το δικαίωμα σε ποικιλίες φυτών. Σύμφωνα με τη διεύθυνση Εμπορι-
κής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, 
ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.
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ρισμού είναι μια σύγχρονη δομή που συμπληρώνει την τοπική δημοκρατία, ενεργοποιεί 
τους πολίτες, συμμετέχει στην ανάπτυξη, υποβοηθά το σχηματισμό Τοπικής Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας και δημιουργεί προϋποθέσεις τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης.
Συμμετέχοντες σε μια τέτοια δραστηριότητα μπορούν να είναι όλοι, αρκεί να είναι δραστή-
ριοι και εμψυχωτές για τους υπόλοιπους εταίρους: φορείς παροχής τοπικών υπηρεσιών 
(ξενώνες, ταβέρνες, καφενεία, εστιατόρια, ουζερί, ξεναγοί, μουσεία, κλπ), αγρότες, παρα-
γωγοί τοπικών αγροτικών προϊόντων, μεταποιητές ή παραγωγοί τοπικών προϊόντων (τρο-
φίμων ή τεχνημάτων), πολιτιστικοί φορείς και σύλλογοι (Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εται-
ρείες και Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί), καλλιτέχνες, δημιουργοί, συνεταιρισμοί, σχή-
ματα διακλαδικής συνεργασίας μεταξύ ιδιωτών, σχήματα συνεργασίας με συμμετοχή 
δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, σύλλογοι, δήμοι, οργανισμοί (τοπικοί, περιφερειακοί και 
εθνικοί), επιμελητήρια και δίκτυα. 

Το πρώτο Τοπικό Σύμφωνο στην Ελλάδα παρουσιάστηκε στη λίμνη Πλαστήρα (Καρδίτσα). 
Στη Σερβία το 2008 δημιουργήθηκε το cluster (Δίκτυο) Γαστρονομίας και Φιλοξενίας με 22 
επιχειρήσεις (www.hugos.rs), ενώ οι επιχειρήσεις του στο σύνολο έφτασαν σε τζίρο τα 
200.364.360 ευρώ εμπλέκοντας 2.993 υπαλλήλους. 
 Αν και στο LEADER (2000-6) κατοχυρώθηκαν 19 νέα Τοπικά Σύμφωνα σήμερα δε διακρί-
νουμε ενεργή εντατική δράση των Τοπικών Συμφώνων. Παρόλα αυτά ανήσυχοι επιχειρη-
ματίες προσπαθούν να προωθήσουν συλλογικά τις υπηρεσίες και το έργο τους δημιουρ-
γώντας νέα ΤΣΠ17. 

Κερκίνης-ΟΙΚΟΞΕΝΙΑ Εταιρεία Λιμναίου Τουρισμού 
Βεγορίτιδας-Πετρών

ΤΣΠ Ψηλορείτης-Κρήτη

Δίκτυο Οινοποιών Νομού 
Ηρακλείου

ΤΣΠ Δυτικής Κρήτης Παγκρήτιος Σύνδεσμος 
Εναλλακτικού Τουρισμού

Τοπικός Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης Νομού Ημαθίας 
(ΗΜΑΘΙΑ ΠΟΙΟΤΗΣ-
ImathiaQuality-IQ)

Δίκτυο Συνεργαζομένων 
Τουριστικών Επιχειρήσεων & 
Πολιτιστικών Φορέων Νομού 
Πέλλας STEPFOR+

Δίκτυο για Βιώσιμη 
Τουριστική Ανάπτυξη 
(Network for Sustainable 
Tourism)-NEST

ΑΜΚΕ ΘΡΟΝΟΣ στον Όλυμπο 
Πιερίας

ΤΣΠ Τουρισμού Ορεινής 
Άρτας ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

Μονοπάτια Πολιτισμών της 
Ευρωπεριφέρειας Belasica-
Κιλκίς

Δίκτυο Αναπτυξιακών 
Εταιρειών Νησιώτικης 
Ελλάδας ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Σύμφωνο Τοπικής 
Παραδοσιακής Γαστρονομίας 
Ποιότητας στο Νομό 
Τρικάλων-ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΓΕΥΣΗ

Δίκτυο Επιχειρήσεων 
Τουρισμού Δράμας 
-ΕΚΣΤΑΣΗ

17. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΤΠΣ απευθυνθείτε στην Αναπτυξιακή Επιχείρηση της Περιφερεια-
κής Ενότητάς σας ή στο δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη (agronea@otenet.gr)και στο Γαιόραμα 
2310-271950.
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ΤΣΠ Νομού Γρεβενών-
ΓΕΦΥΡΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Γεωγραφικό Δίκτυο Ποιότητας 
ΒΕΡΓΙΝΑ

Τοπικό Σύμφωνο Παράδοσης 
& Ποιότητας Νομού Ξάνθης

Δρόμοι του Κρασιού της 
Βορείου Ελλάδας

Νομού Κοζάνης ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ ΤΣΠ Αγροτουρισμού 
Αράχωβας

Εταιρεία Οικοτουρισμού 
Βιτσίου

ΤΣΠ ΠΑΡΝΩΝ

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Χωριών 
EUROVILLAGES

Δίκτυο Επιχειρήσεων 
Τουρισμού Ιωαννίνων

Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας 
Βόρειας Πελοποννήσου

Τοπικό Σύμφωνο Αειφορίας 
Πέλλας

ΤΣΠ Λίμνης Πλαστήρα Δίκτυο Ποιότητας Αχαιών

ΤΣΠ Τουρισμού Φλώρινας Δίκτυο Χαλκιδικής ΑΕ Δίκτυο Χιακής Φιλοξενίας

Ομάδα Πρωτοβουλίας 
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΣΠ Σαντορίνης ΤΣΠ Χίου

Πίνακας 3. Τα Δίκτυα Ανάπτυξης & Ποιότητας Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

1.2.3.  Σύλλογοι & ΜΚΟ Διαιτολογίας & Διατροφής 

Η Ελλάδα, αντιλαμβανόμενη την αναγκαιότητα για κοινή αγωγή διατροφής στη χώρα και 
για προώθηση των αγροτικών ελληνικών προϊόντων, δημιούργησε το 2010 την Εθνική Επι-
τροπή Μεσογειακής-Ελληνικής Διατροφής με έδρα το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι να προτείνει μέτρα, πιλοτικές εφαρμογές και 
συνδυασμένες πολιτικές για τη συνεχή και μακροχρόνια προώθηση της ελληνικής διατρο-
φής ως μέσο για:
●  Την προαγωγή της υγείας του ελληνικού πληθυσμού με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμε-

τώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.
●  Την ανάδειξη και υποστήριξη της ταυτότητας της ελληνικής διατροφής και τοπικής κου-

ζίνας και των αντίστοιχων τοπικών και περιφερειακών αγορών.
●  Την οικονομική υποστήριξη των αγροτών και της ελληνικής οικογένειας με την τόνωση, 

ανάμεσα στα άλλα, και του αγροτουρισμού.
●  Την ενίσχυση της ταυτότητας της Ελλάδας στο εξωτερικό.
●  Την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης σε θέματα αγροτικής παραγωγής και διατροφής 

(Hall, M.) 18. 

●  Την ενημέρωση και ενθάρρυνση της στροφής της νέας γενιάς και των νέων παραγω-
γών σε παραδοσιακά και υγιεινά ελληνικά προϊόντα διατροφής. 

18.  O C. Michael Hall είναι καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης του Πανεπιστημίου Canterbury. Το Πανεπιστή-
μιο εδρεύει στο Christchurch της Νέας Ζηλανδίας. Ε-mail: michael.hall@canterbury.ac.nz 
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1.2.3.1.  Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων - Διατροφολόγων

 O Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων - Διατροφολόγων ιδρύθηκε 
το 1969 στην Αθήνα και αποτελεί τον επίσημο φορέα εκπροσώπη-
σης των διαιτολόγων - διατροφολόγων πανεπιστημιακής εκπαίδευ-
σης στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι η προαγωγή της δημόσιας 
υγείας μέσω της ενημέρωσης των επιστημόνων και του κοινού για 
τα νεότερα δεδομένα στον τομέα της διατροφής και της υγείας. Για 
το σκοπό αυτό εκδίδει έντυπο υλικό και διοργανώνει ανά τακτικά 
χρονικά διαστήματα επιστημονικές δράσεις, μεταξύ των οποίων 

επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες για το κοινό και οργανωμένες εκδηλώσεις, με 
στόχο την ενημέρωση τόσο των επιστημόνων υγείας όσο και του κοινού. 

Στοιχεία επικοινωνίας: Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων–Διατροφολόγων, Ερυθρού 
Σταύρου 8-10, Αθήνα,, Τ.Κ. 115 26, τηλ. & fax: 210 – 6984400, e-mail: info@hda.gr, gram-
mateia@hda.gr, URL:www.hda.gr

1.2.3.2.  Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος 

Η ΕΔΔΕ αποτελεί τον επίσημο φορέα εκπροσώπησης διαιτολόγων- 
διατροφολόγων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέλη της είναι διαιτολό-
γοι - διατροφολόγοι πτυχιούχοι Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) και Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Θεσσαλονίκης και Σητείας στην Κρήτη). 
Επίσης πτυχιούχοι ανάλογων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής των 
οποίων τα προγράμματα σπουδών είναι ανάλογα των ημεδαπών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οι οποίοι ταυτόχρονα ασκούν το επάγγελμα του διαιτολό-
γου– διατροφολόγου. 

Κύριο σκοπό της ΕΔΔΕ αποτελεί η συσπείρωση των μελών της και η μελέτη, προστασία, 
διεκδίκηση και προαγωγή των συλλογικών οικονομικών, επαγγελματικών και  κοινωνικο-
ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Στοιχεία επικοινωνίας: Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος, Ακαδημίας 78 (5ος 
Όροφος), Αθήνα, Τ.Κ. 106 78, e-mail: infο@ed-de.gr, URL: www.ed-de.gr

1.2.3.3.  Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Τεχνολόγων Διατροφής 

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1990 και μέχρι σήμερα 
αριθμεί περίπου 1.200 μέλη. Έχοντας σπουδάσει το 
αντικείμενο της διατροφής σε τεχνολογικό και κλι-
νικό επίπεδο, σήμερα οι διαιτολόγοι ασκούν το επάγ-

γελμα ως ιδιώτες, σε ινστιτούτα, σε κλινικές μονάδες καθώς και σε βιομηχανίες τροφίμων. 
Σκοπός του συλλόγου είναι η αναγνώριση των μελών του ως αξιόπιστη πηγή γνώσης για 
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τη διατροφή στην Ελλάδα, καθώς και η προώθηση της σωστής και ισορροπημένης διατρο-
φής με επιστημονική τεκμηρίωση.

Στοιχεία επικοινωνίας: Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων– Τεχνολόγων Διατροφής, 
Μεσολογγίου 51, Αθήνα, ΤΚ 14231, τηλ. 2102718360, fax 2102718542, e-mail: info@dietolo-
goi.gr, URL: www.dietologoi.gr 

1.2.3.4.  Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσοκομειακών Διαιτολόγων 

Η ίδρυση του Συλλόγου των Νοσοκομειακών Διαιτολόγων (ΠΑ.ΣΥ.
ΝΟ.Δ.) έχει σκοπό την προαγωγή και υπεράσπιση του επαγγέλματος 
του διαιτολόγου στα δημόσια νοσοκομεία καθώς και στα δημόσια ιδρύ-
ματα που αποτελούν φορείς της δημόσιας υγείας (κέντρα υγείας, γηρο-
κομεία, ορφανοτροφεία, ΚΑΠΗ κλπ).

Ο σύλλογος προάγει τη συνεχή ροή και ανταλλαγή πληροφοριών, από-
ψεων και θέσεων επί των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο. Ό ρόλος του διαιτο-
λόγου στα δημόσια νοσοκομεία είναι σημαντικός και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων διατροφής, αλλά και πολύ περισσότερο της ιατρικής 
ομάδας με σκοπό την ίαση του ασθενούς. 

Στοιχεία επικοινωνίας: Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσοκομειακών Διαιτολόγων, Αρμα-
τολών 19, Αγία Μαρίνα, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16344 Αττική, τηλ. 6972429904, fax 2281360437,  
e -mail:info@pasinod.gr, URL: www.pasinod.gr 

1.2.4.  Σύλλογοι και ΜΚΟ της ελληνικής γαστρονομίας

Στην Ελλάδα, οι σύλλογοι επαγγελματιών και οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ) 
που υποστηρίζουν πολιτιστικές δράσεις με θέμα τη γαστρονομία είναι αρκετά ενεργοί. Μη 
ξεχνάμε πως οι συναθροίσεις ανθρώπων στηρίζονται στο φαγητό, στο χώρο και στη μου-
σική (πανηγύρια). Σημεία αναφοράς των συλλόγων είναι οι δράσεις που γίνονται κυρίως 
κατά την τουριστική περίοδο, δηλαδή το χειμώνα για τον τουρισμό ορεινών όγκων και το 
καλοκαίρι για τον τουρισμό θαλάσσης. 

1.2.4.1.  Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμά-
των (Π.Ο.Ε.Σ.Ε), είναι ένα Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο 
με μέλη τα κατά τόπους σωματεία, τις ενώσεις και τους συλλόγους 
επαγγελματιών του χώρου εστίασης και αναψυχής. Το όργανο αυτό 
ιδρύθηκε τον Μάιο του 1992. 

Σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη κλαδική ομοσπονδία της χώρας με 
δύναμή της 125 σωματεία από ολόκληρη την Ελλάδα. Η Π.Ο.Ε.Σ.Ε. 

εκπροσωπεί 150.000 περίπου επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες ανήκουν στον 
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ιστό της εθνικής οικονομίας, δηλαδή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απασχολώντας 
περισσότερους από 700.000 εργαζόμενους. Από τους βασικούς καταστατικούς σκοπούς 
της Ομοσπονδίας είναι η συστηματική –επιστημονική μελέτη των προβλημάτων του κλά-
δου για την καλύτερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυσή τους. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε) έχει χωρίσει τη χώρα σε 12 περιφέ-
ρειες, στις οποίες έχει ορίσει υπεύθυνους περιφερειάρχες για τη διαχείριση των διαφόρων 
θεμάτων της Ομοσπονδίας. 

Από την Π.Ο.Ε.Σ.Ε. μπορείτε να παραλάβετε την αφίσα και τον οδηγό υγιεινής του ΕΦΕΤ 
που υποχρεωτικά πρέπει να έχουν όλα τα καταστήματα εστίασης. Απευθυνθείτε στο παρα-
κάτω τηλέφωνο για τον τρόπο παραλαβής τους.

Στοιχεία επικοινωνίας: Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων 
(Π.Ο.Ε.Σ.Ε), Σταδίου 51, Τ.Κ. 10559, Αθήνα. τηλ.210-3317.301-302, fax 210-3317302 e-mail: 
info@poese.gr , URL:www.poese.gr

1.2.4.2.  Λέσχες Αρχιμαγείρων

Οι Λέσχες Αρχιμαγείρων (Chef’s Clubs) ιδρύθηκαν στην Ελλάδα 
περίπου το 1994. Η Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδος απαρτίζεται 
από τις 5 λέσχες, οι οποίες χωρίζονται γεωγραφικά. Είναι Μη Κερδο-
σκοπικές Οργανώσεις και δεν έχουν συνδικαλιστικό  χαρακτήρα. Οι 
ανάγκες λειτουργίας τους καλύπτονται από τις συνδρομές των 
μελών τους. Τα μέλη γίνονται δεκτά χωρίς καμία διάκριση αρκεί να 
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις οι οποίες αναγράφονται στα 

καταστατικά τους. Σκοπός των λεσχών είναι οι εκδηλώσεις γαστρονομίας τους να κατα-
στούν θεσμός στην Ελλάδα, και να διαδοθούν στο εξωτερικό μέσω της διαφήμισης της 
τοπικής παραδοσιακής και σύγχρονης ελληνικής μαγειρικής, αρτοποιίας & ζαχαροπλαστι-
κής.

Στόχοι των Λεσχών Αρχιμαγείρων:

●  Η συνένωση των Αρχιμαγείρων, που έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη του τεχνικού και 
μορφωτικού τους επιπέδου.

●  Η συνεχής και υπεύθυνη ενημέρωση των μελών τους στις διαρκώς εξελισσόμενες 
μεθόδους της γαστρονομικής τέχνης.

●  Η παρότρυνση των νέων Αρχιμαγείρων στη δημιουργία ευγενούς άμιλλας με τη συμ-
μετοχή τους σε διαγωνισμούς γαστρονομικής τέχνης.

●  Η παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και επιδείξεων μαγειρικής τέχνης.

●  Το άμεσο και συνεχές ενδιαφέρον για τη διάσωση και διάδοση της ελληνικής και 
γαστρονομικής παράδοσης.

●  Η προσφορά των υπηρεσιών τους για κοινωφελείς σκοπούς.
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Λέσχες Αρχιμαγείρων στην Ελλάδα 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Λέσχη Αρχιμαγείρων Θεσσαλονίκης «Ολύμπιος Ζευς»: ΔΕΘ (περίπτερο 15), ΤΚ 54636, 
τηλ & fax 2310 291845, e-mail:info@chefsclub.gr, URL: www.chefsclub.gr. Πρόεδρος: 
Μαστροδημήτρης Γεώργιος

Λέσχη Αρχιμαγείρων Αθηνών: Λ. Βουλιαγμένης, Δάφνη, ΤΚ 17237, τηλ & fax 210 8251401, 
e-mail:info@chefclub.gr, URL: www.chefclub.gr. Πρόεδρος: Μιλτιάδης Καρούμπας

Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης: Γράμμου 10, Ηράκλειο, ΤΚ 71307, τηλ: 2810 240889, fax 
2810 243572, e-mail:chefcret@otenet.gr, URL: www.chefsofcrete.gr Πρόεδρος: Ευάγγε-
λος Αγάλου

Λέσχη Αρχιμαγείρων Κέρκυρας: Μάρκου Σοφιανού 34Α, Καρτεριά Κέρκυρας, ΤΚ 49100, 
τηλ & fax 26610 81664, e-mail:info@chefscorfu.gr, URL: www.chefscorfu.gr

Λέσχη Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσων: Αθηνών 73, Ανάληψη Ρόδος, ΤΚ 85100, τηλ & fax 
22410 61871, e-mail:info@chefclubrhodes.gr, URL: www.chefclubrhodes.gr

Ανώτατο όργανο των Λεσχών Αρχιμαγείρων είναι η Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων. Όλες οι 
παραπάνω λέσχες ενώνονται και παρουσιάζουν το έργο τους στο εσωτερικό και στο εξω-
τερικό μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδας: Λ. Βουλιαγμένης, Δάφνη, ΤΚ 17237, τηλ & fax 210 
8251401, e-mail:hcf@otenet.gr, URL: www.fcq.gr 

1.2.4.3.  Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΣΤΙΑ

Με κύριο στόχο την προώθηση της παραδοσια-
κής ελληνικής διατροφής και κουζίνας ιδρύ-
θηκε το 2010 η αστική μη κερδοσκοπική εται-
ρεία ΕΣΤΙΑ, κατόπιν πρωτοβουλίας της Π.Ο.Ε.Σ.Ε. 
και με συνιδρυτές τους επαγγελματίες και επι-
χειρηματίες της μαζικής εστίασης. 

Η ΕΣΤΙΑ λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο για να επιτύχει τους παρακάτω στόχους:
●  Τη διοργάνωση ή και τη συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και ομι-

λιών για την προώθηση της ελληνικής διατροφής και γαστρονομίας. 
●  Την παροχή προτάσεων στην πολιτεία για θέματα που έχουν σχέση με την ελληνική δια-

τροφή και γαστρονομία.
●  Την παροχή προτάσεων στους συλλόγους αλλά και στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων για 

την παροχή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και ποιότητας, καθώς επίσης και για 
υγιεινών και ασφαλών εδεσμάτων και τροφίμων. 

●  Την περαιτέρω προβολή του σήματος ποιότητας για την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 
στα ελληνικά εστιατόρια και στα ΜΜΕ. 
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●  Την παραγωγή διαφημιστικών σποτ για την προβολή της ελληνικής διατροφής και 
γαστρονομίας. 

●  Τη συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας και με 
επιστημονικές ενώσεις (πχ με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και άλλες) για την 
έρευνα, την τεκμηρίωση αλλά και για την ενημέρωση του κοινού για την υγιεινή της 
ελληνικής διατροφής και γαστρονομίας.

●  Τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς (πχ Σύλλογος Τεχνολόγων Τροφίμων, Ένωση 
Ελλήνων Χημικών και άλλους) για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της 
ελληνικής διατροφής ως παράγοντα υγιεινής και ασφαλούς διατροφής. 

●  Τη συνεργασία με ενώσεις καταναλωτών για την προβολή και καθιέρωση της ελληνι-
κής διατροφής και γαστρονομίας στους Έλληνες καταναλωτές. 

●  Τη συνεργασία με την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων και την Ομοσπονδία Ιδιο-
κτητών Σχολικών Κυλικείων για την προώθηση της ελληνικής διατροφής και γαστρο-
νομίας στη νεολαία. 

●  Τη δημιουργία επιστημονικής επιτροπής για την ενημέρωση των επαγγελματικών κλά-
δων και των μελών τους για τους σύγχρονους διατροφικούς κινδύνους (διοξίνη, ακρυ-
λαμίδες, διφαινόλη Α, χρησιμοποιημένα λάδια κλπ). 

●  Την αναβάθμιση των επαγγελματικών σχολών των κλάδων τροφίμων, ποτών, μαγειρι-
κής, ζαχαροπλαστικής και γενικότερα της παρασκευής εδεσμάτων. 

●  Τη συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, τα κατά τόπους επιμελητή-
ρια και το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) για την προβολή της 
ελληνικής διατροφής και γαστρονομίας.

Στοιχεία επικοινωνίας: ΕΣΤΙΑ, Σταδίου 51, Αθήνα 105 59, 8ος όροφος, τηλ.: 210 3317301, 
fax: 210 3317302, e-mail: estia@mail.gr

1.2.4.4.  Δίκτυο γαστρονομίας «AegeanCuisine» 

Το AegeanCuisine αποτελεί μια δράση (δίκτυο) του Κέντρου Επιχει-nCuisine αποτελεί μια δράση (δίκτυο) του Κέντρου Επιχει-Cuisine αποτελεί μια δράση (δίκτυο) του Κέντρου Επιχει-
ρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Νοτίου Αιγαίου, η 
οποία υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τα Επιμελητήρια Κυκλά-
δων και Δωδεκανήσου. Στόχος αυτής της δράσης είναι να αξιοποιη-
θεί η ιδιαίτερα πλούσια αιγαιοπελαγίτικη οινογαστρονομία προς όφε-
λος των επιχειρήσεων στους δύο νομούς, ώστε αυτοί να αποκομί-
σουν περισσότερα έσοδα από την τουριστική αγορά. Η ανάδειξη των 
τοπικά παραγόμενων προϊόντων και της γαστρονομίας των περιοχών 
αυτών μπορεί να αποτελέσει όχημα προώθησης θεματικού τουρι-
σμού των νησιών μας, καθώς και διεθνούς προβολής των τοπικά 
παραγόμενων προϊόντων και ιδιαίτερα των κρασιών της περιφέρειας.

Στο πλαίσιο του συστήματος AegeanCuisine υλοποιούνται μια σειρά από προωθητικές 
ενέργειες, καθώς επίσης και μέτρα για την ποιοτική αναβάθμιση και την πολιτιστική ανά-
δειξη της αιγαιοπελαγίτικης γαστρονομίας. Μεταξύ άλλων το σύστημα   αναλαμβάνει την 
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προβολή των παραγωγών τροφίμων, οίνου και ποτών στο ελληνικό και διεθνές χονδρικό 
και λιανικό εμπόριο, την προβολή εστιατορίων, εμπορικών καταστημάτων, καταλυμά-
των και λοιπών επιχειρήσεων στην τουριστική αγορά, την ανάδειξη της αιγαιοπελαγίτικης 
γαστρονομίας στα μέσα ενημέρωσης, την ισχυρή παρουσία του AegeanCuisine και των 
επιχειρήσεων-μελών του στο διαδίκτυο, τη διεξαγωγή προωθητικών εκδηλώσεων, εμπο-
ρικών αποστολών και σεμιναρίων, την παροχή συμβουλών ως προς την τυποποίηση και 
την προώθηση των προϊόντων εντός καταστημάτων και εστιατορίων, καθώς και την επι-
στημονική ανάδειξη της σχετιζόμενης με τη γαστρονομία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι επικοινωνιακές, προωθητικές και υποστηρικτικές ενέργειες του συστήματος 
AegeanCuisine προβλέπεται να ωφελήσουν ειδικότερα τις εξής κατηγορίες επιχειρήσεων 
οι οποίες εδρεύουν στους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου: 

●  Παραγωγούς τροφίμων, οίνου και ποτών που παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα, 
δηλαδή προϊόντα τυποποιημένα και συσκευασμένα/εμφιαλωμένα.

●  Επισκέψιμους χώρους παραγωγής τροφίμων, οίνου και ποτών.

●  Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης διαφόρων μορφών όπως εστιατόρια, ταβέρνες, μεζεδο-
πωλεία, ουζερί, καφενεία, ζαχαροπλαστεία κλπ.

●  Εμπορικά καταστήματα τροφίμων και ποτών.

●  Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα άλλης μορφής με ιδιαίτερη γαστρονομική προ-
σφορά.

●  Άλλες επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη γαστρονομία.

Το 2009 έγινε προσπάθεια αξιολόγησης των εστιατορίων της περιοχής ώστε να δοθεί ειδικό 
σήμα ποιότητας. Η διαδικασία αυτή έχει παγώσει λόγω γεωγραφικών και οικονομικών 
δυσκολιών. Ελπίζουμε να συσταθεί σύντομα η επιτροπή αξιολόγησης και να γίνουν οι σχε-
τικές πιστοποιήσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας: ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου, Σύρος, Μάρτεν Νόρδενστρομ 4, ΤΚ 84100, 
Σύρος: τηλ. 22810 89142 -3 -4, fax 22810 89145, Ρόδος, Γρηγορίου Λαμπράκη 8, 85100, 
Ρόδος: e-mail: info@aegeancuisine.gr, contact@keta-notioaigaio.gr, URL: www.aegean-
cuisine.gr

1.2.4.5.  Δίκτυο Τροφίμων και Ποτών Καρδίτσας

Η δημιουργία του Δικτύου Τροφίμων και Ποτών νομού Καρδίτσας είναι μια προσπάθεια της 
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και του επιμελητηρίου για την προώθηση, την υποστήριξη και 
την εξεύρεση σημαντικών αγορών για τα προϊόντα που παράγονται από τις μεταποιητικές 
επιχειρήσεις του νομού.

Μεταποιητικές επιχειρήσεις του νομού ενώνονται για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό 
και εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους. Οι επιχειρήσεις αυτές αντιλήφθηκαν ότι δεν αντα-
γωνίζονται η μία την άλλη, αλλά επιχειρήσεις του εξωτερικού. Η χάραξη κοινής στρατηγι-
κής τούς δίνει ώθηση για συνεχή δραστηριότητα κοινής προώθησης. Το δίκτυο αποτελείται 
από 20 μεταποιητικές επιχειρήσεις του νομού Καρδίτσας. 
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Στοιχεία επικοινωνίας: Δίκτυο Τροφίμων & Ποτών Ν. Καρδίτσας, Ηρ. Πολυτεχνείου 3, 
ΤΚ 43100, Καρδίτσα, τηλ. 6970430040 (Μανώλης Μαυρογιάννης), 24410 22301 (Επιμελητή-
ριο Καρδίτσας), fax 24410 22238, e-mail: info@karditsafoodnet.gr, 
URL: http://karditsafoodnet.gr

1.2.5.  Φορείς της παγκόσμιας γαστρονομίας 

1.2.5.1.  Το κίνημα Slow Food

«Όταν η γαστρονομία γίνεται κίνημα… Για την ποιότητα της 
ζωής, για την ποιότητα της τροφής», Carlo Petrini το 1986.
Το κίνημα «Slow Food» («αργό γεύμα», σε αντιπαράθεση με το 
«blast food», το γρήγορο γεύμα) είναι στρατευμένο εδώ και μία 
δεκαπενταετία στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής προσέγγι-
σης της γαστρονομίας. 

To Slow Food (Σλόου Φουντ) είναι ένα διεθνές πολιτιστικό κίνημα αντίστασης στην ισοπέ- Slow Food (Σλόου Φουντ) είναι ένα διεθνές πολιτιστικό κίνημα αντίστασης στην ισοπέ-Slow Food (Σλόου Φουντ) είναι ένα διεθνές πολιτιστικό κίνημα αντίστασης στην ισοπέ- Food (Σλόου Φουντ) είναι ένα διεθνές πολιτιστικό κίνημα αντίστασης στην ισοπέ-Food (Σλόου Φουντ) είναι ένα διεθνές πολιτιστικό κίνημα αντίστασης στην ισοπέ- (Σλόου Φουντ) είναι ένα διεθνές πολιτιστικό κίνημα αντίστασης στην ισοπέ-
δωση και πτώχευση της γεύσης που επιβάλλουν η ταχύτητα και η ισοπεδωτική λογική των 
γρήγορων εστιατορίων. Ένα κίνημα που ενημερώνει τον πολίτη καταναλωτή για ποιοτικά 
οινογαστρονομικά προϊόντα και ποιοτικές υπηρεσίες, και προωθεί έναν προσεκτικό πολι-
τιστικό και γαστρονομικό τουρισμό με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και τις πολιτι-
στικές παραδόσεις. Γεννήθηκε στην Ιταλία στα μέσα της δεκαετίας του 1980, σε μια μικρή 
πόλη του ιταλικού βορρά, με αφορμή την πρόθεση των MacDonald’ s να ανοίξουν το πρώτο 
κατάστημα στην ιστορική Πιάτσα ντι Σπάνια στη Ρώμη.

Το 1989 στο Παρίσι, υπό την αιγίδα του τότε υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας Ζακ Λανγκ, 
υπογράφεται η ιδρυτική πράξη του διεθνούς κινήματος του Slow Food από εκπροσώπους 
πέντε χωρών της Ευρώπης. Το 1990 στη Βενετία έγινε το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο του 
κινήματος με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 10 χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων 
και η Ελλάδα. Στην Ελλάδα λειτουργεί οργανωμένα από το 1995 με τη μορφή συλλόγου και 
διαθέτει τοπικές οργανώσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ έχει μέλη από όλη την 
επικράτεια.

Η θέση που αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο κίνημα είναι απλή: η γαστρονομία ανήκει στο 
πεδίο των επιστημών, της πολιτικής και της κουλτούρας. Αντίθετα με το τι πιστεύουμε γι’ 
αυτή μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τη διεκδίκηση πολιτισμικών ταυτοτήτων, καθώς 
και προνομιακό σχέδιο στην αντιπαράθεση με την τρέχουσα διαδικασία της παγκοσμιοποί-
ησης. Δεν είναι καθόλου κακό να εκτιμά κανείς τις ηδονές του ουρανίσκου, που αποτελούν 
θεμελιώδη βάση της γαστρονομικής γνώσης και βασικό στοιχείο για μια ποιοτική ζωή. Το 
κίνημα Slow Food (www.slow-food.com) δημιουργήθηκε «για την υπεράσπιση του δικαι-
ώματος στην απολαυστική διατροφή».

Το κίνημα «Slow Food» έχει συγκεκριμενοποιήσει τις φιλοσοφικές του πεποιθήσεις και 
έχει προσδιορίσει τα πεδία για την οικοδόμηση της διαφορετικής γαστρονομίας. Προτείνει 
πρόγραμμα εκπαίδευσης σε ζητήματα διατροφής και γεύσης, με νέες μεθόδους προσαρ-
μοσμένες σε όλες τις ηλικίες, στο σχολείο και σε χώρους αναψυχής. Έχει οργανώσει διε-
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θνείς εκδηλώσεις, όπως το Σαλόνι Γεύσης του Τορίνο (Terra Madre), που αντιμάχονται την 
ομοιογένεια της τροφής και παρουσιάζουν το έργο ποιοτικών παραγωγών. Έχει αναπτύ-
ξει περίπου 300 ειδικότερα σχέδια δράσης για την προστασία της βιοποικιλότητας και των 
παλαιών παραδόσεων της παραγωγής σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει συνεισφέρει επίσης, 
το 2004, στη δημιουργία του πρώτου πανεπιστημίου γαστρονομικών επιστημών, το οποίο 
βρίσκεται στην Ιταλία, στο Πολένζο (Πιεμόν) και στο Κολόρνο (Αιμιλία-Ρωμανία).

Στοιχεία επικοινωνίας: Piazza XX Settembre, 5, 12042 Bra (Cuneo), Italy, τηλ. 0039 0172 
419611, fax 0039 0172421293, e-mail: international@slowfood.com, URL: www.slowfood.
it, www.terramadre.org

1.2.5.2.   Το κίνημα Τροφοχιλιόμετρα (Food Miles) και οι Faravores VS 
locavores 

Τα τροφοχιλιόμετρα είναι ο αριθμός των χιλιομέτρων που πρέπει να διανύσει ένα προϊόν 
από το γεωργό/παραγωγό και τις διάφορες φάσεις παραγωγής μέχρι να φτάσει στο σούπερ 
μάρκετ και τελικά στο πιάτο του καταναλωτή (Food Miles Report, 1994). Η μετακίνηση των 
βρώσιμων προϊόντων συνδέεται με το ενδιαφέρον για την ενεργειακή κατανάλωση και τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Στοιχεία επικοινωνίας: www.environmentalnutrition.com

Οι lacovores είναι άτομα που αναζητούν πρώτες ύλες σε όσο το δυνατόν πιο κοντινή 
απόσταση φυτεύοντας μαρούλια σε ταράτσες ή έχοντας κατσίκες στο μπαλκόνι τους. Οι 
faravores εξετάζουν την προέλευση των προϊόντων με κριτήριο την ποιότητα και εξετάζουν 
από πού προέρχονται οι πρώτες ύλες. Επιθυμούν τα προϊόντα να είναι από μεγάλες φάρμες 
και πραγματικούς αγρότες με χωράφια και τρακτέρ. 

1.2.5.3.  Το κίνημα Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών

Γιατί υπάρχουν μήλα από την Ισπανία, την Αίγυπτο ή την Αργεντινή στα ράφια των σούπερ 
μάρκετ της γειτονιάς μας τη στιγμή που η Πελοπόννησος έχει μακρά παράδοση στην παρα-
γωγή πορτοκαλιών; Τι σημαίνει για την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας το γεγονός ότι 
το πρόβειο κρέας μεταφέρεται στα ράφια μας από την άλλη άκρη του κόσμου, (Νέα Ζηλαν-
δία) παρότι παράγεται και τοπικά μόνο μερικά χιλιόμετρα από το σούπερ μάρκετ; (RSPB, 
2004). Συμβουλή:
1. Αγοράστε τοπικά, και ιδιαίτερα απευθείας από τους παραγωγούς.
2.  Αγοράστε ελληνικά προϊόντα για να μειώσετε τα τροφοχιλιόμετρα και συνεπώς τη συμ-

βολή της μεταφοράς τροφίμων στην υπερθέρμανση του πλανήτη (RSPB, 2004)

Στοιχεία επικοινωνίας: Royal Society for the Protection of Birds, www.rspb.org.uk
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1.2.5.4.  Conservatoire des Cuisines Méditerranéennes 

To Παρατηρητήριο των Μεσογειακών Κουζινών 
εδρεύει στη Μασσαλία της Γαλλίας. Στόχος του είναι να 
προάγει τα καλύτερα προϊόντα της Μεσογείου μέσα 
από γευστικούς και μαγειρικούς διαγωνισμούς. Κάθε 
χρόνο διενεργούνται διαγωνισμοί γαστρονομίας σε 
πόλεις της Μεσογείου.

Στοιχεία επικοινωνίας: Conservatoire International 
des Cuisines Méditerranéennes, ZI La Friche, PO 

13000, Marseille, τηλ. 0033(0)495049638, e-mail: CICM@cuisinesmed.com, URL:www.cui--mail: CICM@cuisinesmed.com, URL:www.cui-mail: CICM@cuisinesmed.com, URL:www.cui-: CICM@cuisinesmed.com, URL:www.cui-CICM@cuisinesmed.com, URL:www.cui-@cuisinesmed.com, URL:www.cui-cuisinesmed.com, URL:www.cui-.com, URL:www.cui-com, URL:www.cui-, URL:www.cui-URL:www.cui-:www.cui-www.cui-.cui-cui-
sinesmed.com 

1.2.6.  Σήματα ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων για τα εστιατόρια

Τα σήματα ποιότητας υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικά για τη χάραξη στρατηγικής προώ-
θησης των υπηρεσιών και προϊόντων ενός τόπου ή μιας χώρας. Η Γαλλία εδώ και 12 χρό-
νια χρησιμοποιεί το Quality of France για τις υψηλές υπηρεσίες που προσφέρει. Όλες οι 
ανεπτυγμένες χώρες επιθυμούν να δώσουν το στίγμα τους ως περιοχές με υψηλή ποιό-
τητα υπηρεσιών (βλ. Εικόνες: Λογότυπα ποιότητας. Με τη σειρά: Γαλλία, Ιταλία (Πίζα), (Βαρ-
κελώνη) Ισπανία, Κίνα, Ιταλία (Ρώμη), Ισπανία).

Εικόνα 1. Λογότυπα ποιότητας γαστρονομίας

Οφέλη σημάτων ποιότητας

●  Συνοχή: Πρόκειται για προγράμματα χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, ανοιχτά σε 
όλες τις περιοχές και τις επιχειρήσεις τους. Αποτελούν μια πρόταση δημόσιας και ιδιω-
τικής ανάπτυξης για όλους τους τομείς (αγροδιατροφικό, τουριστικό, βιοτεχνικό, βιομη-
χανικό, πολιτιστικό κλπ.).

●  Κοινωνική ευθύνη: Η κάθε περιοχή ορίζει, με συγκεκριμένα έγγραφα, τις ποιοτι-
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κές παραμέτρους που εγγυώνται την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, 
το σεβασμό τους για το περιβάλλον και την ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης τους. 
Όσον αφορά την οικονομική ποιότητα λαμβάνονται υπόψη η ορθή επιχειρημα-
τική διαχείριση, η χρήση τοπικών πόρων, το υπεύθυνο μάρκετινγκ, η καινοτομία 
και η παράδοση, καθώς και η συμβολή της δραστηριότητας στην τοπική ανάπτυξη. 
Όσον αφορά την περιβαλλοντική ποιότητα λαμβάνονται υπόψη η εξοικονόμηση υδάτι-
νων πόρων, ενέργειας και πρώτων υλών, η δέουσα διαχείριση των απορριμμάτων, ο 
μη ρυπογόνος χαρακτήρας, η υπεύθυνη πολιτική προμηθειών και η ενσωμάτωση στο 
περιβάλλον. Όσον αφορά την κοινωνική ποιότητα λαμβάνονται υπόψη η πολιτική της 
επιχείρησης σε θέματα ισότητας ευκαιριών, η διεπιχειρηματική συνεργασία, η συμμε-
τοχή των εργαζομένων, η κατάρτιση και ο υγιής ανταγωνισμός.

●  Ταυτότητα: Οι διάφορες περιοχές εντοπίζουν και αναδεικνύουν τις παραδόσεις, την 
τοπική τεχνογνωσία, την ιστορία και το πολιτισμικό τοπίο ως πόρο τοπικής ανάπτυξης 
και ως πηγή καινοτομίας.

●  Συμμετοχή: Συμμετέχει το σύνολο των φορέων σε κάθε επίπεδο οργάνωσης και δια-
χείρισης, με διαφάνεια των δράσεων την οποία εγγυάται η εθελοντική και επίσημη 
δέσμευση των εταίρων.

●  Έλεγχος: Κάθε τοπικό σήμα διαθέτει τη δική του επιτροπή διαχείρισης και ελέγχου, ενώ 
συμπληρωματικά υπάρχει και η Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου του Ευρωπαϊκού 
Σήματος, καθήκον της οποίας είναι να ελέγχει την τήρηση του ευρωπαϊκού κανονισμού 
από τα τοπικά σήματα.

Το σήμα ποιότητας της τοπικής κουζίνας είναι πολύ σημαντικό. Οι μεγάλοι τουριστικοί οδη-
γοί αξιολογούν και επιβραβεύουν αυτές τις προσπάθειες. 

1.2.6.1.  Σήμα «Ποιότητας Γαστρονομίας» σε 13 Περιφερειακές Ενότητες της Ε.Ε.

Το Τοπικό Σήμα Ποιότητας της Χαλκιδικής λειτουργεί και διοικείται από τη νομική οντό-
τητα «Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής Α.Ε.» η οποία υπάγεται στην αναπτυξιακή Χαλκιδι-
κής Α.Ε. και αποτελείται από 56 τοπικές επιχειρήσεις (έτος έναρξης 2006). 

Εικόνα 2. Σήμα Ποιότητας Ε.Ε. (Χαλκιδικής)



68 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Υπάρχουν διάφορα ποιοτικά κριτήρια τα οποία αξιολογούνται με τη χρήση Ποιοτικών Εντύ-
πων και εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις των παρακάτω τομέων:

●  Φιλοξενία: Πανσιόν, καταλύματα και αγροκτήματα

●  Γαστρονομία: Εστιατόρια, ταβέρνες και παραδοσιακά καφενεία

●  Επεξεργασία και προτυποποίηση αγροτικών και ζωικών προϊόντων (μέλι, λάδι, τυρί, 
κρασί κλπ)

●  Βιομηχανία εκτός τροφίμων (αλουμίνια, έπιπλα κλπ)

Τα ποιοτικά κριτήρια είναι διαφορετικά για κάθε έναν από τους τέσσερις τομείς επιχειρή-
σεων/κλάδων και διαβαθμίζονται σε τρία βασικά ποιοτικά επίπεδα σύμφωνα με το λόγο 
ικανοποίησης του καταναλωτή/επισκέπτη και της τιμής του προϊόντος ή της υπηρεσίας:

●  Πρώτο Επίπεδο Ποιότητας (1 αστέρι)

●  Δεύτερο Επίπεδο Ποιότητας (2 αστέρια)

●  Τρίτο Επίπεδο Ποιότητας (3 αστέρια)

Το συγκεκριμένο δίκτυο αποτελείται από τέσσερις χώρες: Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία και Ιτα-
λία, με 19 αναπτυξιακές εταιρίες ως μέλη. Οι αναπτυξιακές εταιρίες που εντάχθηκαν στο 
πρόγραμμα είναι αυτή της Χαλκιδικής, της Λήμνου, της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς και της 
Πέλλας.

Στοιχεία επικοινωνίας: Δίκτυο Ποιότητας Επιχειρήσεων Χαλκιδικής Α.Ε, τηλ. 23710 24407, 
fax 23710 24314, e-mail: info@anetxa.gr, URL: www.ruralquality.eu/gr, www.anetxa.gr 

1.2.6.2.  Σήμα Ποιότητας ΠΙΝΔΟΣ

Στόχος του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την Πίνδο» είναι η διαμόρφωση συνθη-
κών βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του ορεινού όγκου με τη δημιουργία προϋποθέ-
σεων συγκράτησης του πληθυσμού και προσέλκυσης νέων ανθρώπων, μέσω της εφαρ-
μογής ενός εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης. 

Εικόνα 3. Σήμα ποιότητας ΠΙΝΔΟΣ
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Επιδίωξη και ζητούμενο της δράσης είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για οικονο-
μική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, ώστε η περιοχή, σε ένα 
χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, να αποκτήσει δυναμική οικονομία και να ενταχθεί με ανταγω-
νιστικούς όρους στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας. Το πρόγραμμα αφορά τα τμή-
ματα των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας.

Η μέθοδος πιστοποίησης:

1. Αποτύπωση της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στον τουρισμό με βάση έξι κλίμακες.

 Η πρώτη κλίμακα– πρώτη κορυφή –αφορά την άμιλλα

 H δεύτερη κλίμακα– δεύτερη κορυφή– αφορά την αρχιτεκτονική

 H τρίτη κλίμακα – τρίτη κορυφή - αφορά τον εξοπλισμό

 Η τέταρτη κλίμακα – τέταρτη κορυφή – αφορά τις υπηρεσίες

 H πέμπτη κλίμακα – πέμπτη κορυφή – αφορά τις γεύσεις

 H έκτη κλίμακα – έκτη κορυφή – αφορά το περιβάλλον

2. Σχεδιασμός ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ για κάθε Κλίμακα Ποιότητας.

3. Σχεδιασμός του ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

4. Συγκρότηση Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας στον τουρισμό. Ένα σε κάθε περιοχή.

5. Σχεδιασμός πακέτου προβολής της περιοχής και των επιχειρήσεων των Τ.Σ.Π.

6.  Δημιουργία Ειδικής Επιχείρησης με στόχο τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου των 
επιχειρήσεων τουρισμού που συμμετέχουν στα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας.

7. Προσανατολισμός χρηματοδοτήσεων των προγραμμάτων προς τα μέλη των Τ.Σ.Π.

I.    Τα μέσα

	 ●  «ΠΙΝΔΟΣ» Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού

	 ●  13 Αναπτυξιακές Εταιρίες

	 ●  Νέοι θεσμοί συνεργασίας διαβούλευσης και συγκρότησης συμφερόντων

	 ●  Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας – Τοπικά Πρωτόκολλα Διακλαδικής Συνεργασίας – 
Δίκτυα – Clusters

	 ●  Γ΄ Κ.Π.Σ.

Το ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΙΝΔΟΣ» στον ΤΟΥΡΙΣΜΟ ενσωματώνει τις υπάρχουσες θεσμικά 
αναγνωρισμένες προδιαγραφές και τα συστήματα πιστοποίησης. και τα εξειδικεύει τόσο 
στο επίπεδο της Πίνδου όσο και στο επίπεδο της λειτουργικής διασύνδεσης της προσέγγι-
σης, καλύπτοντας τα κενά που παρουσιάζονται.
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Τελικά αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής:
α)  70 επιχειρήσεις τουρισμού σε τέσσερις νομούς της Πίνδου προσαρμόσθηκαν στις προ-

διαγραφές και άλλαξαν το βασικό εξοπλισμό.
β)  Δημιουργήθηκαν 12 Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας, στα οποία μετέχουν 500 επιχειρήσεις 

τουρισμού από την Πίνδο.
γ)  Οριστικοποιήθηκαν οι προδιαγραφές για τις τέσσερις πρώτες κορυφές.
δ)  Δημιουργήθηκε η εξειδικευμένη τουριστική επιχείρηση ΠΙΝΔΟΣ-life.

Επιπλέον :

●  Εκδόθηκε η εκπτωτική κάρτα ΠΙΝΔΟΣ ΚΑΡΤΑ.

●  Δημιουργήθηκαν 12 τουριστικοί οδηγοί και οδηγοί μουσικής γεωγραφίας.

●  Επιτεύχθηκε παραγωγή μουσικών CD με μουσικές της περιοχής.

●  Επιτεύχθηκε παραγωγή πλήθους θεματικών φυλλαδίων για προώθηση του Τουρισμού 
Ποιότητας της οροσειράς.

●  Δημιουργήθηκαν τουριστικά πακέτα για ομάδες επισκεπτών της Πίνδου και διασυνδέ-
θηκαν με περιοχές της Νότιας Ευρώπης.

●  Υπήρξε διασύνδεση του τουρισμού με τη δασική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα.
3) Πιστοποίηση. Τα Εργαλεία της Πιστοποίησης
 I.  Κατάλογος Εξωτερικού Χώρου
 II.  Κατάλογος Εσωτερικού Χώρου
 III.  Πινακίδα Επιχείρησης
 IV.  Πίνακας Ανακοινώσεων
 V.  Κουτί Υποδείξεων
 VI.  Έντυπα Υποδείξεων
 VII.  Ενημερωτικό Φυλλάδιο της Επιχείρησης
 VIII.  Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας.
 IX.  Επιτραπέζιοι Κατάλογοι
 X.  Κάρτα της Επιχείρησης

Στοιχεία επικοινωνίας: www.progpindos.gr

1.2.6.3.   Σήμα «Ποιότητας Ηπειρώτικων Προϊόντων» της Λέσχης Γαστρονόμων 
Ηπείρου

Τα δυο παραπάνω πιστοποιητικά συζητήθηκαν το Φεβρουάριο του 2011 στην Αθήνα από 
τα μέλη της Λέσχης Γαστρονομίας Ηπείρου. Είναι δύο ιδέες που θα προβληματίσουν και 
θα πρέπει να βρουν υποστηρικτές από τους επιχειρηματίες της περιοχής αλλά βεβαίως 
και από τους φορείς. Τα πιστοποιητικά θα ενημερώνονται κάθε χρόνο βάσει των στάνταρ 
που θα θέσει η Λέσχη Γαστρονόμων Ηπείρου. Τα μέλη της Λέσχης Γαστρονομίας Ηπείρου 
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ενδιαφέρονται για τη διατήρηση των παραδοσιακών συνταγών και τεχνικών της περιοχής, 
καθώς και για την αναβίωση των γηγενών πρώτων υλών και για τη χρήση τους με κάθε 
παραδοσιακό αλλά και σύγχρονο τρόπο: ως μαγειρική πρώτη ύλη, για αρωματική χρήση 
αλλά ακόμα και ως θεραπευτικό μέσο. 

Στα πλαίσια αυτά, η πρότασή τους για τη δημιουργία ενός πρότυπου πιστοποίησης ηπειρω-
τικών προϊόντων εστιάζεται στην πιστοποίηση της χρήσης τοπικών πρώτων υλών με αυθε-
ντικές ηπειρωτικές τεχνικές μαγειρέματος ή άλλης χρήσης σε συγκεκριμένες διαδικασίες 
εστίασης. Για παράδειγμα, το πιστοποιητικό «Αυθεντικό Ηπειρωτικό Προϊόν» θα μπορεί να 
συνοδεύει ένα συσκευασμένο γλύκισμα, το  οποίο  όμως θα παρασκευάζεται με τοπικές 
πρώτες ύλες και παραδοσιακή συνταγή. Επίσης ένα πιάτο εστιατορίου το οποίο θα πληροί 
τις ίδιες προϋποθέσεις ή ακόμη και μια συνταγή που θα αποτελεί σύγχρονη προσέγγιση 
παλιάς τοπικής συνταγής, με απαραίτητη προϋπόθεση τη χρήση τοπικών πρώτων υλών 
και την αναφορά στην αυθεντική συνταγή της οποίας η νέα προσέγγιση αποτελεί διασκευή.

Επιπλέον, πρώτες ύλες οι οποίες κυκλοφορούν στο εμπόριο και έχουν ως τόπο αυθεντικής 
προέλευσης την Ήπειρο θα πιστοποιούνται επίσης ως «Αυθεντικό Ηπειρωτικό Προϊόν», 
ενώ η Λέσχη μας θα μπορεί να προμηθεύει τους παραγωγούς τους με αυθεντικές συντα-
γές που χρησιμοποιούν την εκάστοτε πρώτη ύλη, για προσαρμογή αυτής στις συσκευα-
σίες τους.

Τέλος, η Λέσχη σκοπεύει, με την απονομή των πρώτων πιστοποιήσεων, να συγκεντρώσει 
αυτούς τους επαγγελματίες για τη δημιουργία μιας τυπικής ή άτυπης ένωσης, με σκοπό την 
βελτίωση των προϊόντων τους, τη συστηματική προώθησή τους καθώς και την εξάπλωση 
της χρήσης του πιστοποιητικού «Αυθεντικό Ηπειρωτικό Προϊόν». (πηγή: Αλέξανδρος Γιώ-
της – Μάρτιος 2011, Πρόεδρος Λέσχης και Θεόδωρος Αλεξίου, Αντιπρόεδρος Λέσχης). 

1.2.6.4.  Σήμα «Ελληνική Κουζίνα» του ΕΟΤ

Το 2006, στα πλαίσια κοινοτικού προγράμματος διάδοσης και καθιέρωσης της ελληνικής 
κουζίνας, αρκετά ήταν τα εστιατόρια που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μια και πλη-
ρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις (βλ. παράρτημα κεφαλαίου) για ένταξη στο πρόγραμμα 
του ΕΟΤ. 

Εικόνα 4. Σήμα ποιότητας Ελληνική Κουζίνα
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Με το ειδικό αυτό σήμα κολλημένο ή τοποθετημένο σε εμφανές σημείο του εστιατορίου 
πιστοποιείται ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση προσφέρει ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμά-
των ελληνικής κουζίνας, σε συνδυασμό με αντίστοιχα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής 
παροχής υπηρεσιών. Ο έλεγχος γίνεται από ειδικό συλλογικό όργανο ελέγχου (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.). 

Σκοπός του ΕΟΤ ήταν να προβάλλει όλα αυτά τα εστιατόριο σε ειδικό οδηγό γαστρονομίας, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, πράγμα που τελικά δεν έγινε από τον ΕΟΤ αλλά με ιδιωτική πρω-
τοβουλία (Σύλλογοι, Π.Ο.Ε.Σ.Ε.)

Το 2009 το σήμα έληγε και έπρεπε να ανανεωθεί. Όλοι όσοι το είχαν πάρει το ανανέω-
σαν (πληρώνοντας 300 ευρώ παράβολο για τα έξοδα των εξεταστών που θα πήγαιναν για 
τον έλεγχο). Δυστυχώς η προσπάθεια για προβολή της ελληνικής φιλοξενίας διαμέσου της 
γαστρονομίας δε βρήκε ακόμη το δρόμο της. Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης υποσχέ-
θηκε τον Αύγουστο του 2012 να δρομολογήσει την επανέναρξη του σήματος με νέες θεσμι-
κές προτάσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας: ΕΟΤ, Τσόχα 7, ΤΚ 11521, Αθήνα, τηλ. 210 8707794, fax 2106467063, 
e-mail: karakasi_a@gnto.gr, URL:www.visitgreece.gr    

1.2.6.5.  Σήμα «Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας» της Περιφέρειας Κρήτης

To σήμα κρητικής κουζίνας «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» (αστική μη κερδοσκοπική εται- σήμα κρητικής κουζίνας «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» (αστική μη κερδοσκοπική εται-
ρεία) δημιουργήθηκε από τις τέσσερις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της Κρήτης με στόχο 
την καθιέρωση ενός Παγκρήτιου Σήματος που εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών 
εστίασης, την προβολή της κρητικής κουζίνας και διατροφής, την αύξηση της κατανάλωσης 
τοπικών προϊόντων και την προώθηση του νησιού ως γαστρονομικό προορισμό. 

Ο στρατηγικός στόχος του Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας είναι η ισόρροπη και αειφόρος 
ανάπτυξη της Κρήτης μέσω της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και 
την κοινωνία των πολιτών. Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η εταιρεία για 
την επίτευξη του στόχου της είναι οι ακόλουθοι:

●  Η τοπική γαστρονομική παράδοση:  θα γίνει προώθηση της Κρητικής Διατροφής ως 
τρόπος ζωής

●  Η υγεία: θα προβληθεί η συμβολή της Κρητικής Διατροφής στην βελτίωση του επιπέ-
δου υγείας, ως μέσο θεραπείας αλλά και πρόληψης

●  Τα τοπικά προϊόντα: θα γίνει προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητας των κρητικών 
προϊόντων μέσω της στήριξης για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών παραγωγής (σε 
παραγωγή, μεταποίηση, διανομή)

●  Το περιβάλλον: θα προωθηθεί η «πράσινη ανάπτυξη» του νησιού, προβάλλοντας την 
Κρήτη ως έναν τόπο με καθαρό περιβάλλον και μεγάλη βιοποικιλότητα, όπου παράγο-
νται μοναδικά, ασφαλή και υγιεινά προϊόντα

●  Ο πολιτισμός: θα προωθηθεί η Κρητική Διατροφή ως αναπόσπαστο κομμάτι του κρητι-
κού πολιτισμού και θα συνδεθεί με τις τοπικές αξίες
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●  Ο τουρισμός:  θα προωθηθεί ο γαστρονομικός τουρισμός στο νησί, βασισμένος στα 
εκλεκτά τοπικά προϊόντα και την Κρητική Κουζίνα.

Η εταιρεία, λειτουργώντας ως το Cluster της Κρητικής Διατροφής, σκοπεύει να αποτελέ-
σει την «ομπρέλα» κάτω απ’ την οποία θα μπορέσουν να  ενταχθούν όλες τις τοπικές πρω-
τοβουλίες που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Χαράζοντας μια κοινή και ολοκληρω-
μένη πολιτική, η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, επι-
χειρήσεις και πολίτες, θα δουλέψει για την αύξησης της ζήτησης για τοπικά προϊόντα και 
υπηρεσίες, ενώ παράλληλα θα ενισχύουν την ποιότητα της προσφοράς τους.

Για την επίτευξη των στόχων του, το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας σκοπεύει να συνάψει 
συνεργασίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ούτως ώστε να εισάγει τεχνογνω-
σία, καλές πρακτικές αλλά να δημιουργήσει και νέα πιλοτικά προγράμματα γύρω από τους 
άξονες της στρατηγικής του.

Εικόνα 5. Επίσημο σήμα ποιότητας Κρητικής Κουζίνας

Η ιδιαιτερότητα του νέου σήματος που δημιούργησαν οι νομαρχίες (2009) έγκειται στο γεγο-
νός ότι, για την απόκτησή του, είναι απαραίτητη η αποκλειστική χρήση τοπικών προϊόντων 
(όσων παράγονται σε αφθονία στο νησί), κάτι που θα ενδυναμώσει την τοπική οικονομία, 
θα αναδείξει τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα και θα ενισχύσει την εικόνα της Κρήτης ως ιδιαί-
τερο γαστρονομικό προορισμό.

Το «Σήμα Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας» στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη της κρητι-
κής διατροφής και απονέμεται σε εστιατόρια που προσφέρουν Κρητική Κουζίνα, χρησιμο-
ποιώντας αποκλειστικά παρθένο κρητικό ελαιόλαδο και τοπικά προϊόντα. Το συγκεκριμένο 
σήμα αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είναι ισχυρό εργαλείο προβολής για όλα τα 
εστιατόρια που θα το αποκτήσουν.

Οφέλη Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης με το «Σήμα Ποιότητας 
Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης»

Οι άξονες από τους οποίους θα πηγάζουν οφέλη για τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις μαζι-
κής εστίασης με το«Σήμα Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης» είναι οι 
εξής:
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●  Προβολή

●  Δικτύωση

●  Κατάρτιση

Προβολή

Στόχος είναι η δημιουργία ενός Σήματος Ποιότητας με υψηλό κύρος, αξιοπιστία και διεθνή 
αναγνωρισιμότητα, το οποίο θα καθιερωθεί στις συνειδήσεις των κατοίκων και των επι-
σκεπτών του νησιού  και θα ενισχύσει την φήμη του Κρητικού Διατροφικού Προτύπου, την 
άνοδο της ζήτησης για την παροχή αυθεντικής Κρητικής Κουζίνας καθώς και την ανάπτυξη 
του γαστρονομικού τουρισμού.

Οφέλη για τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις θα προκύψουν από την προβολή:

●  του «Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης»

●  των Πιστοποιημένων με το Σήμα Εστιατορίων

●  της Κρητικής Διατροφής και των τοπικών προϊόντων.

Κυριότερες δράσεις προβολής:

Εκδόσεις:
●  Έκδοση διαφημιστικών και ενημερωτικών φυλλαδίων που θα προβάλλουν την Κρη-

τική Διατροφή, τα τοπικά προϊόντα και το Σήμα. Τα διαφημιστικά έντυπα θα είναι μετα-
φρασμένα σε μία έως έξι ξένες γλώσσες.

●  Έκδοση ειδικού εντύπου αποκλειστικά για την προβολή του Σήματος και των πιστοποι-
ημένων εστιατορίων.

Εκθέσεις:
●  Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, γαστρονομίας και συναφών 

θεμάτων.

●  Προώθηση του Σήματος στα περίπτερα των εθνικών και διεθνών εκθέσεων που συμ-
μετέχει η Περιφέρεια Κρήτης.

Διαδίκτυο:
●  Ιστοσελίδα «Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας» (www.cretan-nutrition.gr):

 ❍ Κόμβος γνώσης για την Κρητική Διατροφή και τα τοπικά προϊόντα

 ❍  Εύκολη αναζήτηση πιστοποιημένων εστιατορίων αλφαβητικά και ανά περιοχή 
(μέσω χάρτη)

 ❍  Πληροφορίες και φωτογραφίες για τα εστιατόρια

 ❍  Βάση δεδομένων με συνταγές (δυνατότητα καταχώρησης από κάποιο εστιατόριο)

 ❍  Ακολουθώντας τις διεθνείς επικοινωνιακές τάσεις θα γίνει προβολή του Σήματος 
μέσα από διάφορες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, όπως: blogs, facebook, 
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twitter, myspace. (Πλεονέκτημα: η δυνατότητα γρήγορης, διαδραστικής και άμεσης 
ενημέρωσης των χρηστών/καταναλωτών)

●  Προβολή του Σήματος και δημιουργία συνδέσμων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Κρήτης και των Περιφερειακών ενοτήτων του νησιού.

●  Καταγραφή των πιστοποιημένων επιχειρήσεων στο γαστρονομικό χαρτοφυλάκιο που 
συντάσσει ο ΣΕΤΕ.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης:
●  Προβολή των δράσεων και των στόχων του «Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας», του 

Σήματος και των πιστοποιημένων εστιατορίων στα ΜΜΕ σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο (ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ιστοσελίδες σχετικές 
με τουρισμό, γαστρονομία, εστίαση, διατροφή), με δελτία τύπου και αρθρογραφίες.

●  Καθιέρωση του Σήματος σε ελληνικούς και διεθνείς τουριστικούς οδηγούς ως αξιόπι-
στου και υψηλού κύρους Σήματος Ποιότητας, ώστε οι επισκέπτες του νησιού να ανα-
γνωρίζουν και να επιζητούν τα Πιστοποιημένα Εστιατόρια.

●  Καταχωρήσεις σε επιλεγμένα έντυπα και τουριστικούς οδηγούς για την καλύτερη ενη-
μέρωση του κοινού.

Τουριστικοί πράκτορες:
●  Προβολή του Σήματος και των πιστοποιημένων εστιατορίων σε τουριστικούς πράκτο-

ρες για την ένταξή τους στα πακέτα διακοπών και εκδρομών τους.

Δικτύωση

Το «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» θα πάρει πρωτοβουλίες για την προώθηση της συνερ-
γασίας:

1.  μεταξύ των πιστοποιημένων επιχειρήσεων, με την δημιουργία ενός «Δικτύου Πιστο-
ποιημένων Εστιατορίων» στα οποία θα προσφέρει συστηματικά πληροφόρηση και 
υποστήριξη για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους

2.  μεταξύ παραγωγών τοπικών προϊόντων και πιστοποιημένων επιχειρήσεων για οικονο-
μίες κλίμακας σε προμήθειες. Αυτό  θα συνεπάγεται:

	 ●  χαμηλότερο κόστος προμήθειας πρώτων υλών σε ικανοποιητικές τιμές για τους 
παραγωγούς (οικονομίες κλίμακας)

	 ●  διευκόλυνση της ιχνηλασιμότητας και διαπίστωσης της εντοπιότητας των προϊόντων 
που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και απλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης.

Κατάρτιση

Το «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» θα μεριμνά για την κατάρτιση των ιδιοκτητών και του 
προσωπικού των πιστοποιημένων εστιατορίων σε διάφορα πεδία σχετικά με το πεδίο 
πιστοποίησης, όπως:
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●  Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (σύμφωνα με τον Κώδικα Υγιεινής και Ασφά-
λειας Τροφίμων και σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ)

●  Χρήση ελαιολάδου για τηγάνισμα

●  Εξυπηρέτηση πελατών και τεχνικές σερβιρίσματος, με έμφαση στην ενημέρωση για τα 
Κρητικά πιάτα και προϊόντα.

●  Προβολή της Κρητικής Διατροφής και των τοπικών προϊόντων

●  Ορθές πρακτικές συντήρησης και χειρισμού κρασιών.

Στοιχεία επικοινωνίας: Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας, Κριτοβουλίδου 15-17, ΤΚ 74100, 
Ρέθυμνο Κρήτης, τηλ. 28310 5140, fax 28310 30401, e-mail: symfono_gram@nar.gr, URL: 
www.cretan-nutrition.gr

Το Σήμα «ΕλαιοΓεύσεις» του ΣΕΔΗΚ καθώς και το σήμα «Concred» της Ελληνικής Ακαδη-
μίας Γεύσης είναι πλέον ξεπερασμένα και πρέπει οι προηγούμενοι κάτοχοι να ενημερω-
θούν για την αντικατάστασή του εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις από το νέο του Κρητι-
κού Συμφώνου Ποιότητας 

Εικόνα 6. Ξεπερασμένο σήμα ποιότητας Concred

Εικόνα 7. Ξεπερασμένο σήμα ποιότητας εστιατορίων & καταστημάτων Κρήτης για χρήση ελαιολάδου

1.2.6.6.  Σήμα «βιολογικό εστιατόριο» 

Το πρότυπο πιστοποίησης «bio restaurant» είναι μια ιδιωτική 
πρωτοβουλία, και απευθύνεται σε επιχειρήσεις μαζικής εστία-
σης οι οποίες προσφέρουν γεύματα ολικά ή μερικώς βιολογικά. 
Βάσει του ποσοστού βιολογικών προϊόντων που συμμετέχουν 
στο τελικό έδεσμα αποδίδεται ανάλογο σήμα στο έδεσμα. Για τη 
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χρήση του λογότυπου δεν απαιτείται εξ’ ολοκλήρου χρήση βιο-
λογικών προϊόντων. Στον κατάλογο που έχετε ήδη μπορείτε να 
εντάξετε ορισμένα εδέσματα, για παράδειγμα δύο από κάθε 
κατηγορία, και να τοποθετηθεί ειδικό αυτοκόλλητο δίπλα από τα 
συγκεκριμένα εδέσματα. Οι κατηγορίες εδεσμάτων είναι:

●  Βιολογικό πιάτο με 80% βιολογικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει 
ότι τα βασικά του συστατικά έχουν πιστοποίηση βιολογικού 
προϊόντος.

●  Πιάτο με βιολογικά συστατικά. Αυτό σημαίνει ότι ένα από τα βασικά του συστατικά είναι 
από βιολογικό προϊόν. 

Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για βιολογικό έδεσμα είτε για έδεσμα που περιέχει βιο-
λογικά συστατικά, στο ίδιο έδεσμα δεν επιτρέπεται το ίδιο συστατικό να συνυπάρχει ως βιο-
λογικό και ως συμβατικό. Η διαδικασία πιστοποίησης ακολουθεί ειδικό πρότυπο με συχνές 
επισκέψεις και ελέγχους των εδεσμάτων με κρυφούς επιθεωρητές (mystery guests).

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 697345331, e-mail: info@culinology.gr URL:www.culinology.gr 

1.2.6.7.  Η νέα πιστοποίηση του ΕΟΤ για τις επιχειρήσεις εστίασης

Ειδική πιστοποίηση δίνεται στα εστιατόρια 
των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, τα οποία 
παρέχουν, εκτός του ήδη προβλεπόμενου 
υποχρεωτικού πρωινού, και μια σειρά παρα-
δοσιακών εδεσμάτων σύμφωνα με πρό-
γραμμα που προωθείται από το Ξενοδοχει-
ακό Επιμελητήριο Ελλάδος (www.greek-www.greek-.greek-greek-

breakfast.gr). Στόχος είναι όχι μόνο η γνωριμία με τα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα, 
αλλά και η δημιουργία ενός «χάρτη γευσιγνωσίας» της Ελλάδας με ειδική σήμανση περιο-
χών, όπου κάθε επισκέπτης θα μπορεί να γευτεί τη γνήσια ελληνική παραδοσιακή αλλά και 
πιστοποιημένη κουζίνα με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ 
όπου θα είναι αναρτημένος ο χάρτης αυτός. Ήδη το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας 
σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδας σχεδίασε τη δημιουργία ειδικού 
σήματος για την παροχή ελληνικού πρωινού Greek Breakfast (www.greekbreakfast.gr).

Το «Ειδικό Σήμα Ποιότητας» αποτελεί μια νέα πρωτοποριακή δράση όχι μόνο πιστοποίη-
σης, αλλά και κατηγοριοποίησης των εστιατορίων που θα συμμετάσχουν και τα οποία προ-
σφέρουν ελληνική παραδοσιακή ποιοτική κουζίνα. Τα κριτήρια θα είναι αυστηρά και θα 
εστιάζουν τόσο στην ποιότητα όσο και στην ευρηματικότητα.

Πρωταρχικό ρόλο στο πρόγραμμα αυτό θα έχουν ελληνικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, 
η φέτα, τα οπωροκηπευτικά, το ελληνικό κρασί, το μέλι, τα ζυμαρικά βιολογικής καλλιέρ-
γειας και παραδοσιακής τεχνικής, τα αρωματικά βότανα, καθώς και άλλα προϊόντα, εφό-
σον αυτά χρησιμοποιούνται ως βασική πρώτη ύλη για την παρασκευή ελληνικών παραδο-
σιακών εδεσμάτων.
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Κίνητρο συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα αυτό αποτελεί η προβολή της ελλη-
νικής παραδοσιακής κουζίνας εντός και εκτός Ελλάδας, με κάθε μέσο που διαθέτει ο ΕΟΤ 
(τουριστικοί οδηγοί, διαφήμιση της δράσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κλπ). Παράλ-
ληλα θα θεσπιστεί επιβράβευση-διάκριση της πιο ποιοτικής και ευρηματικής επιχείρησης 
που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προγράμματος.
Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού ενημέρωσε τις επιχειρήσεις με επιστολή στους 
φορείς (12 Απριλίου 2011) ότι για την προώθηση της ελληνικής διατροφής ο ΕΟΤ έχει ανα-
λάβει πρωτοβουλίες στο εξωτερικό. Στην Αγγλία, το 2010 («Μήνας Ελληνικής Γαστρονο-
μίας» με προτάσεις Ελλήνων σεφ) και στη Γαλλία το 2011, προβλήθηκε η ελληνική γαστρο-
νομία με μεγάλη επιτυχία. Στη Μεγάλη Βρετανία στόχος ήταν να μυηθούν οι Βρετανοί σεφ 
στα μυστικά της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Στη Γαλλία το γαλλικό κοινό ενημερώνεται 
για τα δυνατά σημεία των άγνωστων ελληνικών προϊόντων. Μάλιστα, την τελευταία ημέρα 
του μήνα ελληνικής γαστρονομίας, οι επιβάτες στα γαλλικά τρένα υπερταχείας κυκλοφο-
ρίας με αφετηρία το Παρίσι και προορισμούς τη Λιόν, την Μπορντό, τη Λιλ και τη Μασσαλία 
γνώρισαν τις ελληνικές συνταγές.

1.2.6.8.  Το «Σήμα Ποιότητας Aγροτουρισμού» (μη υλοποιήσιμο)

Το «Σήμα Ποιότητας Aγροτουρισμού» είχε εισαχθεί στην ελληνική τουριστική αγορά το 2006 
από την Αγροτουριστική AE για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό της υπαί-
θρου σε όλες του τις μορφές και υπηρεσίες. Η επιλέξιμη δαπάνη χρηματοδοτήθηκε από τη 
LEADER PLUS. H Αγροτουριστική AE διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευ-
σης ως ο μόνος αρμόδιος και αξιόπιστος φορέας για την αξιολόγηση επιχειρήσεων εναλ-
λακτικού τουρισμού. Δυστυχώς αυτή η προσπάθεια δε συνεχίστηκε, ενώ η Αγροτουριστική 
πλέον δεν υφίσταται. 

Η διάρκεια ισχύος του σήματος ήταν τρία χρόνια και ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις για 
την ποιότητα που θέτει η ελληνική προδιαγραφή EΛOT ΠPΔ 1417. Για την επιβεβαίωση της 
τήρησης των απαιτούμενων προδιαγραφών πραγματοποιούνταν ετήσιες επιθεωρήσεις.

1.2.7.  Σήματα επιβράβευσης για επιχειρήσεις εστίασης

Στην περίπτωση που εσείς ως επιχειρηματίας έχετε να αναδείξετε ένα γαστρονομικό συν-
δυασμό γεύσεων στο κατάστημά σας, πχ. έδεσμα ή ποτό ή υπηρεσία, μπορείτε να απευ-
θυνθείτε στους δημοσιογράφους των περιοδικών ή τους επαγγελματίες των συλλόγων, 
ώστε να έρθουν στην επιχείρησή σας ή να τους το στείλετε εσείς και να το αξιολογήσουν.

1.2.7.1.  Βραβείο «Flavor & Taste»

Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος καινοτόμησε στην έκθεση τρο-
φίμων και ποτών DETROP 11-13 Μαρτίου 2011 με τον πανελλήνιο 
διαγωνισμό καλύτερης φέτας «Flavor & Taste» καθώς και τον 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ελιάς και Paté Ελιάς στη Νικήτη Χαλκιδι-Paté Ελιάς στη Νικήτη Χαλκιδι-é Ελιάς στη Νικήτη Χαλκιδι-
κής με Πρόεδρο της Λέσχης τον Φώτη Καραφουλίδη στις 12-13 
Μαΐου 2012 υπό την οργάνωση της Culinology TEAM Hellas 
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(www.culinology.gr). Ομάδα γευσιγνωστών δούλεψε με ευρω-
παϊκό και ερευνητικό πρωτόκολλο γευσιγνωσίας (Διεξαγωγή: 
Μπόσκου, Γ., Παλησίδης, Γ., Γκότσης, Χ.). Τα τρία brands (ονόματα) 
που αναδείχθηκαν (Χρυσό: Φέτα Φαρμάκης - Ημαθία, Ασημένιο: 
Φέτα Δοχείο Αρβανίτης– Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, Αργυρό: 
Φέτα Πετρόπουλος-Καλαμάτα) κέρδισαν τη χρήση συγκεκριμένου 
λογότυπου ποιότητας. Με αυτό τον τρόπο η Λέσχη Αρχιμαγείρων 
βοηθά τον εστιάτορα να αξιολογήσει και να επιβραβεύσει ακόμη 
περισσότερο τους παραγωγούς – συνεργάτες του. 

H ομάδα δημιουργίας (Μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος) του διαγωνισμού της 
Ελιάς ήταν: Φώτης Καραφουλίδης, Ευριπίδης Τζινόπουλος, Παναγιώτης Καραφουλίδης, 
Φάνης Νούτσος, Πέτρος Πουλίδης, Στράτος Μανόλης.

Στοιχεία επικοινωνίας: Λέσχη Αρχιμαγείρων Θεσσαλονίκης «Ολύμπιος Ζευς», ΔΕΘ 
(περί πτερο 15), ΤΚ 54636, τηλ & fax 2310 291845, e-mail:info@chefsclub.gr, URL: www.
chefsclub.gr

1.2.7.2.  Βραβείο Gourmet

To περιοδικό «Gourmet» επιβραβεύει κάθε χρόνο τις 
ελληνικές επιχειρήσεις εστίασης. Tο μηνιαίο περιο-
δικό της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας (κυκλοφορεί 
την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα) προσπαθεί να επιβρα-
βεύει όλους τους επιχειρηματίες της Ελλάδας για τις 
προσπάθειες αναβάθμισης των υπηρεσιών εστίασης. 
Μέχρι στιγμής οι περιοχές βράβευσης είναι η Χαλκι-
δική, η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα.
Στοιχεία επικοινωνίας: Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις 

Α.Ε., Περιοδικό Gourmet, Μίνωος 10-16, TK 117 43, Αθήνα, τηλ. κέντρο 210 929600, e-mail: 
info@enet.gr, URL: www.enet.gr 

1.2.7.3.  Βραβείο «Χρυσός Σκούφος»

Οι Χρυσοί Σκούφοι, που διοργανώνονται από το περιοδικό «Αθη-
νόραμα» και τον «Alpha Guide», συμπληρώνουν φέτος 18 χρόνια 
ζωής. Είναι ένας καταξιωμένος θεσμός της επιχειρηματικής αλλά 
και της δημιουργικής επιβράβευσης της γαστρονομίας στην 
Ελλάδα. Για το 2011 απονεμήθηκαν 16 Χρυσοί Σκούφοι, 20 Βρα-
βεία Ελληνικής Κουζίνας, ένα Βραβείο Service, ένα Βραβείο 
Wine List, ένα Βραβείο Σχέσης Ποιότητας – Τιμής. Στόχος είναι να 
δημιουργηθεί συνείδηση προσφοράς υπηρεσιών υψηλού επιπέ-

δου στους επαγγελματίες της γεύσης και να αναδειχτεί η ελληνική κουζίνα και τα τοπικά 
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προϊόντα ως οικονομικό αγαθό με υψηλή προστιθέμενη αξία. Τα βραβεία υψηλής γαστρο-
νομίας «Χρυσοί Σκούφοι» στα καλύτερα εστιατόρια της χώρας, καθώς και τα Βραβεία 
Ελληνικής Κουζίνας, απονεμήθηκαν την Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών.

1.2.7.4.  Βραβείο «Γαστρονόμος»

Το περιοδικό «Γαστρονόμος» επιβραβεύει τους Έλληνες παραγω-
γούς για τη συνεχή προσπάθειά τους με το βραβείο ποιότητας 
«Γαστρονόμος». Για το 2011, τιμήθηκαν τον Ιούνιο σε ειδική γιορτή 
για τα πέντε χρόνια του περιοδικού δεκατρείς παραγωγοί αγρότες, 
κτηνοτρόφοι, μεταποιητές, κάτοικοι της περιφέρειας, ψηφίδες αυτής 
της άλλης Ελλάδας που όλοι αναζητούμε. Στην περίπτωση που 

εσείς ως επιχειρηματίας έχετε να αναδείξετε ένα γαστρονομικό συνδυασμό γεύσεων στο 
κατάστημά σας, πχ έδεσμα ή ποτό ή υπηρεσία, μπορείτε να απευθυνθείτε στους δημοσιο-
γράφους του περιοδικού, ώστε να έρθουν στην επιχείρησή σας ή να τους το στείλετε εσείς 
ώστε να το αξιολογήσουν.

Στοιχεία επικοινωνίας: «Η Καθημερινή» Α.Ε., περιοδικό Γαστρονόμος, Εθνάρχου Μακα-
ρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, ΤΚ 185 47, Νέο Φάληρο, τηλ. 210-48.08.000, fax: 210-
48.08.055, e-mail: info@gastronomosonline.gr , URL: www.gastronomos.gr

1.2.7.5.  Ο (Κόκκινος) Οδηγός της Μισελέν «Le Guide Rouge»

O «Guide Rouge» (Κόκκινος Οδηγός) και ο οδηγός του «Gault Millau» 
είναι οι δύο μεγαλύτεροι οδηγοί της Γαλλίας, αλλά και της Ευρώπης, 
ενώ ο «Guide Rouge» είναι γνωστός ανά τον κόσμο στους οδηγούς 
αξιολόγησης χώρων εστίασης και φιλοξενίας. Ο οδηγός «Relais & 
Chateaux» είναι επίσης πραγματικά αξιόλογος. Άλλος αξιόλογος οδη-» είναι επίσης πραγματικά αξιόλογος. Άλλος αξιόλογος οδη-
γός είναι αυτός της San Pelegrino «World’s 50 Best19».

Ο «Guide Rouge» εκδίδεται από την εταιρεία ελαστικών Michelin. 
Απαρχή της δημιουργίας του ήταν η Παγκόσμια Έκθεση του 1900 στο 
Παρίσι. Τα αδέλφια Edward και André Michelin σκέφτηκαν ότι θα μπο-Michelin σκέφτηκαν ότι θα μπο- σκέφτηκαν ότι θα μπο-
ρούσαν να διευκολύνουν όσους θα επισκέπτονταν το Παρίσι με την 
έκδοση ενός οδηγού ξενοδοχείων και εστιατορίων της πόλης. Το 1926 
ο «Guide Michelin» άρχισε να πωλείται μια και ήδη τα αυτοκίνητα ήταν 

πολλά και n δωρεάν διανομή του ασύμφορη. Την ίδια περίοδο αρχίζει και n απονομή αστε-
ριών ✽ στα καλά εστιατόρια. Σήμερα, 110 χρόνια μετά το ξεκίνημα, το έτος 2010 πωλήθη-
καν περίπου 1.700.000 αντίτυπα του «Guide Rouge» για όλες τις χώρες (με την παρουσία 
42 χώρων). Ειδικότερα για αυτόν της Γαλλίας οι ετήσιες πωλήσεις ξεπερνούν τις 600.000. 
Ο «Οδηγός για τις Βασικές Πόλης της Ευρώπης 2011» προτείνει 1.557 ξενοδοχεία και 1.771 

19. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του περιοδικού: www.theworlds50best.com
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εστιατόρια (199 νέα). Η συλλογή περιλαμβάνει 15 βραβευμένα εστιατόρια με τρία αστέρια, 
58 με δύο αστέρια και 284 με ένα αστέρι. Επίσης προτείνει 23 μπυραρίες (pubs) με άριστο 
φαγητό και 34 μπαρ με ορεκτικά (tapas).

Στη σημερινή εποχή υπάρχουν πολλές γαστρονομικές τάσεις, περισσότερες επιρροές, ενώ 
και οι αλλαγές είναι πιο γρήγορες. Η αξιολόγηση δε γίνεται με βάση αριθμητική κλίμακα. 
Χρησιμοποιείται συγκριτική μέθοδος ανάμεσα στα εστιατόρια που υπάρχουν ήδη μέσα στον 
οδηγό. Στα εστιατόρια όπου παρατηρείται πλεόνασμα φαντασίας και δημιουργικότητας που 
τα κάνει να ξεχωρίζουν δίνονται δύο αστέρια (στα γαλλικά τα αστέρια ονομάζονται «maca-maca-
ron»). Ορισμένοι σεφ έχουν ιδιαίτερο ταλέντο και ταυτόχρονα την ικανότητα να επιλέγουν 
ευγενή προϊόντα και να τα μετασχηματίζουν άψογα. Αυτοί είναι άξιοι για δύο αστέρια. Ανά-
μεσα σε αυτούς, κατά καιρούς εμφανίζονται μερικά εξαιρετικά ταλέντα με διαφορετικές 
προσεγγίσεις και φιλοσοφίες. Αυτοί είναι που βραβεύονται με τρία αστέρια και υπολογίζο-
νται σε ποσοστό 1/20 σεφ έναντι των σεφ με δύο ή ένα αστέρι. (Για το έτος 2011 βραβεύτη-
καν 25 σεφ στον κόσμο με τρία αστέρια Michelin).

Η αξιολόγηση με τρία αστέρια σημαίνει ότι όποια μέρα και αν πάει ο πελάτης θα γευματί-
σει με προϊόντα σταθερής ποιότητας, Η αξιολόγηση είναι συνεχής και όχι στιγμιαία (instan-instan-
tané). Στον «Guide Rouge δεν υπάρχει σαφής κριτική». Η κριτική υπονοείται, η βαθμολογία 
ορίζεται. Τα αστέρια είναι που αξιολογούν κυρίως αυτό που υπάρχει στο πιάτο.

Η αξιολόγηση για τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία γίνεται κάθε δεκαοκτώ μήνες περίπου. 
Αν μαθευτεί μέσω του κοινού ότι κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει σε κάποιο εστιατόριο, η ομάδα 
του οδηγού θα το επισκεφτεί τρεις φορές για να το εξακριβώσει. Στα εστιατόρια που παίρ-
νουν «αστέρι», όπως είναι φυσικό, οι επισκέψεις είναι πολλές φορές μέσα στο χρόνο, περί-
που πέντε. Κάθε χρόνο η διοίκηση του οδηγού λαμβάνει περίπου 40.000 επιστολές ετη-
σίως από άτομα που επισκέπτονται σημεία και γράφουν τη γνώμη τους. Οι επιθεωρητές 
του οδηγού είναι μόνιμοι υπάλληλοι αποκλειστικής απασχόλησης και είναι περίπου 120 
άτομα. Τρώνε μεσημέρι και βράδυ σε εστιατόρια και επισκέπτονται συνολικά πέντε με έξι 
σημεία ημερησίως.

Οι επιθεωρητές του οδηγού προσπαθούν να έχουν όσο πιο διακριτική παρουσία γίνεται. 
Η κράτησή τους γίνεται με ψευδώνυμο. Δε σημειώνουν τίποτα κατά τη διάρκεια της αξι-
ολόγησης, απλώς απομνημονεύουν τη βαθμολογία των κριτηρίων. Είναι ντυμένοι κατάλ-
ληλα για το χώρο και παραγγέλνουν ένα πλήρες γεύμα από το μενού, ώστε να γευτούν ένα 
δείγμα των εδεσμάτων. Προσπαθούν επίσης να πηγαίνουν σε ώρες αιχμής για να διαπι-
στώνουν τις δυνατότητες του προσωπικού. Στο τέλος οι επιθεωρητές πληρώνουν κανονικά 
το χρηματικό ποσό που αναλογεί στο γεύμα τους.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

●  η συνταγή

●  η ποικιλία και η ποιότητα των προϊόντων που συμμετέχουν

●  ο τρόπος παρασκευής τους 

●  ο τρόπος δεσίματος με τη βασική πρώτη ύλη του πιάτου, 

●  η θερμοκρασία σερβιρίσματος
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●  η αρμονία γεύσεων και αρωμάτων 

●  η ένταση γεύσεων και αρωμάτων

●  η φαντασία

●  η δεξιοτεχνία 

●  η καλλιτεχνική διάθεση (το «χέρι»)

●  το κόψιμο 

●  το στήσιμο του πιάτου

Το σέρβις και η λίστα κρασιών αξιολογούνται με το σύμβολο «κουταλοπήρουνα» 
✂ ✂ ✂

. Η 
λίστα κρασιών και το σέρβις οφείλουν να είναι εναρμονισμένα με τα εδέσματα, και δε μετρά 
τόσο το πλήθος όσο η ποιότητα.

Οι επιθεωρητές, μετά από κάθε επίσκεψη σε εστιατόριο ή ξενοδοχείο, συντάσσουν μια 
λεπτομερή έκθεση όπου περιλαμβάνουν:

●  Τα στοιχεία του εστιατορίου: πρόσβαση, διεύθυνση, ώρες λειτουργίας, στοιχεία επικοι-
νωνίας, αριθμός σερβιτόρων, ποιότητα των τροφίμων

●  Την προετοιμασία και την παρουσίαση

●  Την εξυπηρέτηση από το προσωπικό 

●  Τη συνολική ατμόσφαιρα του χώρου που βρέθηκαν (χωροταξία, μουσική)

●  Τη διάθεση και την τεχνογνωσία του προσωπικού

Επεξήγηση των αστεριών (macaron):

✽	✽	✽		3 Αστέρια: Εξαιρετική κουζίνα, πρέπει να το δοκιμάσετε!

✽	✽		2 Αστέρια: Άριστη κουζίνα, οφείλετε να το δοκιμάσετε!

✽		1 Αστέρι: Πολύ καλή κουζίνα στην κατηγορία του, αξίζει να το δοκιμάσετε!

Ελληνικά εστιατόρια με αστέρια Michelin (Αθήνα): «Σπονδή» με 2 αστέρια (www.spondi.
gr), «Χύτρα» με 1 αστέρι (www.hytra.gr), «Vardis» με 1 αστέρι στο ξενοδοχείο «Πεντελικόν» 
(www.pentelikon.gr) και «Βαρούλκο» με 1 αστέρι (www.varoulko.gr). Ακόμη 50 ελληνικά 
εστιατόρια, μόνο στο νομό της Αττικής, συγκαταλέγονται στον οδηγό χωρίς να έχουν όμως 
κάποια διάκριση αστεριών.

Στοιχεία πληροφοριών για αναζήτηση εστιατορίων: www.viamichelin.fr/web/Restaurants

Παραδείγματα και εφαρμογές

Ø  Στην περίπτωση που επιθυμείτε να πιστοποιήσετε τις υπηρεσίες της επιχείρησής σας 
θα πρέπει να απευθυνθείτε στους φορείς της αυτοδιοίκησης (Δήμος, Περιφερειακή 
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Ενότητα) ή σε ΜΚΟ που έχουν διοργανώσει μια τέτοια διαδικασία. 

Ø  Σε συνεργασία με σύμβουλο – επαγγελματία του επισιτιστικού κλάδου αναζητήστε και 
καταγράψτε τις προδιαγραφές που ορίζονται για τη γεωγραφική περιοχή σας. Στη συνέ-
χεια αναλύστε (οικονομοτεχνικά) τις αλλαγές στις οποίες πρέπει να προβείτε, ώστε να 
είστε σύμφωνοι με το πρότυπο.

Ø  Αναζητήστε στο Ιντερνέτ πέντε μενού από τα ελληνικά εστιατόρια που βρίσκονται στον 
Κόκκινο Οδηγό. Διορθώστε ή προσαρμόστε τα εδέσματα του δικού σας καταλόγου.

1.2.8.  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

    Ερωτήσεις

1. Ποιος είναι ο ρόλος του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας;

2. Ποιοι είναι οι τέσσερις σύλλογοι των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων;

3. Τι σημαίνει Π.Ο.Ε.Σ.Ε. και ποιος ο ρόλος του;

4. Ποιες είναι και πού εδρεύουν οι Λέσχες Αρχιμαγείρων;

5.  Αντιστοιχίστε τα σήματα ποιότητας εστιατορίων: Γεωγραφική Περιοχή Ελλάδας, Γεω-
γραφική Περιοχή Πίνδου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κρήτης.

 

 α) β) γ) δ) 

        Ασκήσεις

1.  Ο ΠΑΣΥΝΟΔ είναι σύλλογος για πιστοποιήσεις.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Το Slow Food είναι αλυσίδα εστίασης.

●  η αρμονία γεύσεων και αρωμάτων 

●  η ένταση γεύσεων και αρωμάτων

●  η φαντασία

●  η δεξιοτεχνία 

●  η καλλιτεχνική διάθεση (το «χέρι»)

●  το κόψιμο 

●  το στήσιμο του πιάτου

Το σέρβις και η λίστα κρασιών αξιολογούνται με το σύμβολο «κουταλοπήρουνα» . Η 
λίστα κρασιών και το σέρβις οφείλουν να είναι εναρμονισμένα με τα εδέσματα, και δε μετρά 
τόσο το πλήθος όσο η ποιότητα.

Οι επιθεωρητές, μετά από κάθε επίσκεψη σε εστιατόριο ή ξενοδοχείο, συντάσσουν μια 
λεπτομερή έκθεση όπου περιλαμβάνουν:

●  Τα στοιχεία του εστιατορίου: πρόσβαση, διεύθυνση, ώρες λειτουργίας, στοιχεία επικοι-
νωνίας, αριθμός σερβιτόρων, ποιότητα των τροφίμων

●  Την προετοιμασία και την παρουσίαση

●  Την εξυπηρέτηση από το προσωπικό 

●  Τη συνολική ατμόσφαιρα του χώρου που βρέθηκαν (χωροταξία, μουσική)

●  Τη διάθεση και την τεχνογνωσία του προσωπικού

Επεξήγηση των αστεριών (macaron):

✽	✽	✽		3 Αστέρια: Εξαιρετική κουζίνα, πρέπει να το δοκιμάσετε!

✽	✽		2 Αστέρια: Άριστη κουζίνα, οφείλετε να το δοκιμάσετε!

✽		1 Αστέρι: Πολύ καλή κουζίνα στην κατηγορία του, αξίζει να το δοκιμάσετε!

Ελληνικά εστιατόρια με αστέρια Michelin (Αθήνα): «Σπονδή» με 2 αστέρια (www.spondi.
gr), «Χύτρα» με 1 αστέρι (www.hytra.gr), «Vardis» με 1 αστέρι στο ξενοδοχείο «Πεντελικόν» 
(www.pentelikon.gr) και «Βαρούλκο» με 1 αστέρι (www.varoulko.gr). Ακόμη 50 ελληνικά 
εστιατόρια, μόνο στο νομό της Αττικής, συγκαταλέγονται στον οδηγό χωρίς να έχουν όμως 
κάποια διάκριση αστεριών.

Στοιχεία πληροφοριών για αναζήτηση εστιατορίων: www.viamichelin.fr/web/Restaurants

Παραδείγματα και εφαρμογές

Ø  Στην περίπτωση που επιθυμείτε να πιστοποιήσετε τις υπηρεσίες της επιχείρησής σας 
θα πρέπει να απευθυνθείτε στους φορείς της αυτοδιοίκησης (Δήμος, Περιφερειακή 
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    Σωστό                                              Λάθος

3. Το Terra Madre είναι έκθεση τοπικών προϊόντων στο Τορίνο.

    Σωστό                                              Λάθος

4.  Η ΕΣΤΙΑ είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ασχολείται με την προώθηση της τοπικής 
γαστρονομίας.

    Σωστό                                              Λάθος

5. Ο ΕΟΤ είναι υπεύθυνος για τις πιστοποιήσεις της «Ελληνικής Κουζίνας».

    Σωστό                                              Λάθος

6. Οι ελληνικοί Σύλλογοι Διατροφής είναι:
 α) Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Τεχνολόγων Διατροφής.
 β) Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων.
 γ) Ελλάδος Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων.
 δ) Όλοι οι παραπάνω. 

7. Π.Ο.Ε.Σ.Ε. σημαίνει:
 α) Πανελλήνιος Οργανισμός Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.
 β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.
 γ) Παγκρήτιος Οργανισμός Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.
 δ) Πανθρακική Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.

8. Ο ρόλος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΕΣΤΙΑ είναι:
 α)  Η περαιτέρω προβολή του σήματος ποιότητας για την ελληνική παραδοσιακή κου-

ζίνα στα ελληνικά εστιατόρια και στα ΜΜΕ. 
 β) Η πώληση προϊόντων σε εστιατόρια.
 γ)  Η παραγωγή διαφημιστικών σποτ για την προβολή της ελληνικής διατροφής και 

γαστρονομίας. 
 δ) Το α και το γ.

9. Στα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας μπορούν να συμμετέχουν:
 α) μόνο αθλητικοί σύλλογοι.
 β) μόνο κρατικοί φορείς.
 γ) όλες οι επιχειρήσεις με την ίδια δραστηριότητα.
 δ) όλες οι επιχειρήσεις μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής ζώνης.
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10. Από πόσες Λέσχες Αρχιμαγείρων αποτελείται η Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων;
 α) 3
 β) 5
 γ) 6
 δ) 10

Απαντήσεις ασκήσεων
Ερώτηση 5). α) Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, β) Περιφέρεια Κρήτης, γ) Γεωγραφική 
περιοχή Πίνδου, δ) Γεωγραφική περιοχή Ελλάδας.

1. Λ 2. Λ 3. Σ 4. Σ 5. Σ
6. δ) 7. β) 8. δ) 9. δ) 10. β)

Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση 
Ατομική ή ομαδική άσκηση.

1.  Δημιουργήστε έναν πίνακα με δύο στήλες. Στην αριστερή στήλη σημειώστε τις απαιτή-
σεις που ζητά το πρότυπο «Σήμα Ελληνικής Κουζίνας» και στη δεξιά στήλη τις αλλαγές 
που πρέπει να κάνετε στο κατάστημά σας (ατομική εργασία).

2.  Καταγράψτε τα στοιχεία αλλαγής που πιστεύεται ότι θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα 
και στους υπόλοιπους συναδέλφους σας. Στη συνέχεια δομήστε τα πρότυπα της τάξης 
σύμφωνα με τις εμπειρίες σας. Οι προτάσεις αυτές παρουσιάζονται και στο τελικό ερω-
τηματολόγιο αξιολόγησης της ενότητας.

3.  Δημιουργήστε ένα χρονοδιάγραμμα πέντε εργασιών για τις μετατροπές που πρέπει να 
κάνετε με βάση την παρακάτω πολιτική: Εντοπισμός αλλαγής της υπηρεσίας à συζή-
τηση με τους εργαζομένους à οργάνωση σεμιναρίου ή αναζήτηση προμηθευτή à 
δοκιμαστική εφαρμογή. Σκοπός της άσκησης είναι να εντοπιστούν τα λανθασμένα 
σημεία της επιχείρησης και να δοθεί άμεσα λύση. 

1.2.9.  Βοηθητικό υλικό μελέτης

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

Επιστημονικοί φορείς σχετικοί για θέματα υγείας και διατροφής 

●  Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής: www.eligast.gr 
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●  Standing Committee on Nutrition: www.unsin.org 

●  Adam Illustrlated Health Encyclopedia: http://adam.about.net

●  The European Food Information Council (EFIC): www.eufic.org 

●  British Nutrition Foundation: www.nutrition.org.uk

●  The Food and Agriculture Organization of the United Nations: www.fao.org 

●  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: www.who.int

●  International Union for Nutritional Science: www.iuns.org

●  Food and Drug Administration (FDA): www.fda.gov

Σύλλογοι και Ενώσεις για θέματα Διατροφής

●  European Federation of the Associations of Dietitians: www.efad.org 

●  International Confederation of Dietetic Associations: www.internationaldietetics.org

●  Dietitians Improving the Education & Training Standards: 
www.thematicnetworkdietetics.eu

●  Αμερικάνικος Σύλλογος Διαιτολόγων (ADA):www.eatright.org

●  Βρετανικός Σύλλογος Διαιτολόγων: www.bda.uk.com

●  Ιταλικός Διαιτολογικός Σύλλογος: www.andid.it

●  Σύνδεσμος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Κύπρου: www.cydadiet.org

●  Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής: www.eid.org.gr

●  Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία: www.elde.gr 

Σύλλογοι και Ενώσεις για θέματα ποιοτικής γαστρονομίας

●  Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ): www.itep.gr/gr/index.htm

●  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας: www.grhotels.gr, Υπεύθυνος γαστρονομίας: 
Γεώργιος Πίττας, μέλος ΔΣ ΞΕΕ.

●  Οδηγός εστιατορίων Michelin: www.viamichelin.fr/web/Restaurants

●  Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού: http://unwto.org

●  Παγκόσμια Επιτροπή Τουρισμού & Ταξιδιών: www.wttc.org

●  Παγκόσμιος Σύλλογος Αρχιμαγείρων: www.wacs2000.org

●  Σύλλογος Αρχιμαγείρων Ευρώπης: www.euro-toques.org 

1.2.10. Ενδεικτική βιβλιογραφία

ABC news: Michelin Inspectors: Food Industry Spies. Πηγή: http://abcnews.go.com/
Travel/michelin-inspectors-food-restaurant-industry-spies/story?id=12440750&t
qkw=&tqshow=NL (+video).
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1.2.11.  Σύνοψη

Τα καταστήματα εστίασης καταλαμβάνουν ένα σημαντικό ποσοστό στα κριτήρια ποιότητας 
της ζωής του ανθρώπου. Ένα γεύμα δεν έχει σκοπό μόνο να ικανοποιήσει την αίσθηση 
της πείνας. Κύριος στόχος του πρέπει να είναι η ευχαρίστηση από το σύνολο των υπηρε-
σιών, ώστε αυτή να φτάνει τον άνθρωπο στο πέμπτο στάδιο της πυραμίδας του Maslow, 
δηλαδή στην αυτοπραγμάτωση (βλ. πυραμίδα του Maslow στο κεφ. 5). Οι φορείς, κρατι-
κοί και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, πρέπει να βοηθούν τη γαστρονομία, δίνοντας τις κατευθυ-
ντήριες γραμμές στους επιχειρηματίες. Οι προσπάθειες που αναδεικνύουν την τοπική ταυ-
τότητα πρέπει να αναδεικνύονται και να επιβραβεύονται. Η εξωστρέφεια των κοινωνιών 
είναι σημαντική για την επικύρωση της ύπαρξής τους. Ελπίζοντας πως οι κρατικοί φορείς 
και οι τοπικοί άρχοντες θα βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια των ελληνικών επιχειρή-
σεων τουρισμού, σας παροτρύνουμε να απευθυνθείτε σε ειδικούς και να μιλήσετε για κοι-
νούς τρόπους προώθησής σας στο εξωτερικό και στο εσωτερικό με διαδραστικές ενέρ-
γειες, όπως show cooking (επίδειξη μαγειρικής) μέσα σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία ή 
περιοχές με μεγάλο πλήθος τουριστών.

1.2.12.  Παράρτημα 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΕΟΤ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

(Υ.Α. με ΑΠ Τ/4333/08.08.2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις Υ.Α. με αριθμ. πρωτ. 
Τ/14703/27-11-03, 4568/6-7-2004 και 3569/21-03-2006)

Άρθρο 1: Καθιέρωση Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα

1. Καθιερώνουμε Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα.
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2.  Το Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα είναι σήμα με ειδικό λογότυπο του 
ΕΟΤ και με την ένδειξη ότι ο ΕΟΤ πιστοποιεί ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση προσφέ-
ρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων Ελληνικής Κουζίνας σε συνδυασμό με αντί-
στοιχα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών.

3.  Το ειδικό σήμα χορηγείται από τον ΕΟΤ μετά από αίτηση του επιχειρηματία και εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις και τηρούνται οι διαδικασίες της παρούσας απόφασης. Η 
λήψη του είναι προαιρετική.

4.  Το σήμα χορηγείται για μια τριετία στο όνομα του επιχειρηματία και αφορά το συγκεκρι-
μένο κέντρο εστίασης ή αναψυχής για το οποίο υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Ο επιχει-
ρηματίας, εφόσον επιθυμεί την ανανέωση του ειδικού σήματος ποιότητας, πρέπει δύο 
μήνες πριν από την εκπνοή της τριετίας να υποβάλλει αίτηση στον ΕΟΤ, συνοδευόμενη 
από τα στοιχεία γ (σε απλό φωτοαντίγραφο) και δ του άρθρου 7 της παρούσας απόφα-
σης. Όλες οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση του σήματος, και εφό-
σον τα δικαιολογητικά τους είναι πλήρη, θα ελέγχονται από τα ειδικά συλλογικά όργανα 
για τη διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων της χορήγησής του. Η ανανέωση 
του ειδικού σήματος ποιότητας ισχύει επίσης για μια τριετία.

5.  Το ειδικό σήμα δικαιούνται να ζητήσουν τα κέντρα εστίασης ή αναψυχής που προσφέ-
ρουν καλής ποιότητας ελληνική κουζίνα, κάτι που διαπιστώνεται σύμφωνα με τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2: Όροι και προϋποθέσεις χορήγηση του σήματος
Η χορήγηση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα γίνεται στις επιχει-
ρήσεις (κέντρα) εστίασης και αναψυχής που θα υποβάλλουν σχετική αίτηση εφόσον πλη-
ρούν τις παρακάτω κατηγορίες υποχρεωτικών προϋποθέσεων:
1.  Συνθήκες άψογης καθαριότητας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στους χώρους 

παρασκευής, αποθήκευσης και διάθεσης τροφίμων, καθώς και στις αίθουσες και τους 
υπαίθριους χώρους εστίασης.

2. Συνθήκες άψογης καθαριότητας στους χώρους υγιεινής.
3.  Τήρηση των προδιαγραφών σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, όπως αυτές περι-

γράφονται στον οδηγό υγιεινής για τις επιχειρήσεις εστίασης. 
4.  Σχολαστική τήρηση από το απασχολούμενο προσωπικό των αναγκαίων όρων προσω-

πικής υγιεινής.
5.  Μη χρησιμοποίηση πλαστικών τραπεζομάντιλων ή πλαστικών πιάτων ή ευτελών πλα-

στικών καθισμάτων.
6.  Χρησιμοποίηση αποκλειστικά καλής ποιότητας ελαιολάδου για τα μαγειρευτά (εφόσον η 

συνταγή και η παράδοση προβλέπει χρήση ελαιολάδου) και παρθένου ελαιολάδου για 
τις σαλάτες, νωπές ή βραστές, με σχετική μνεία στους τιμοκαταλόγους των επιχειρή-
σεων (ενημέρωση καταναλωτών).

7.  Προσφορά μόνο ελληνικής φέτας. Η προσφορά τύπων τυριού υποκατάστατων της φέτας 
αποκλείεται. Σε περίπτωση που δεν προσφέρουν αυτού του τύπου το τυρί θα πρέπει να 
προσφέρουν ένα τουλάχιστον τοπικό τυρί καλής ποιότητας.
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8.  Αν τα υποψήφια για τη λήψη του Σήματος κέντρα προσφέρουν πατάτες τηγανητές, θα 
πρέπει να προσφέρουν «ελληνική πατάτα τηγανητή» με την υποχρεωτική περιγραφή 
στους τιμοκαταλόγους «πατάτα κομμένη ροδέλες, τηγανισμένη σε ελαιόλαδο». Παρέ-
χεται η δυνατότητα να προσφέρεται και η κοινή τηγανητή πατάτα, σε καμία όμως περί-
πτωση προτηγανισμένη.

9.  Προσφορά ελληνικού καφέ που θα παρασκευάζεται στη φωτιά και όχι στον ατμό. Συνι-
στάται το σερβίρισμα με τον παραδοσιακό τρόπο, με το μπρίκι στο τραπέζι.

10.  Το κουβέρ πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά: ελιές ή/και πάστα ελιάς ή/και τοπικό 
ορεκτικό. Βούτυρο μπορεί να παρέχεται μόνο εφόσον ζητηθεί.

11.  Η «ελληνική σαλάτα» να παρουσιάζεται με τη συμπληρωματική περιγραφή: «ντομάτα, 
αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές, ρίγανη, τυρί φέτα και ελαιόλαδο» και να περιλαμβά-
νει τα υλικά αυτά. Θα σερβίρεται δε φρεσκοκομμένη και με άριστης ποιότητας παρθένο 
ελαιόλαδο. Είναι δυνατόν να εμπλουτίζεται με χορταρικά εποχής ή άλλα (πχ ρόκα, γλι-
στρίδα, καπαρόφυλλα).

Άρθρο 3: Βαθμολογούμενα κριτήρια
1. Τα κριτήρια που τίθενται και περιγράφονται στο παρόν άρθρο υπό τύπο «οδηγιών» βαθ-
μολογούνται το καθένα χωριστά με βάση την κλίμακα 1-10. Ένα κέντρο εστίασης ή αναψυ-
χής καθίσταται επιλέξιμο για τη λήψη του Σήματος εφόσον λάβει από τα βαθμολογούμενα 
κριτήρια συνολική βαθμολογία όχι μικρότερη των πενήντα (50) βαθμών, με βάση οποιαδή-
ποτε από τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια έχουν ως εξής:
α.  Η βιτρίνα, η επίπλωση και η διακόσμηση δε θα πρέπει να είναι ευτελούς αισθητικής και 

υλικής αξίας.
β.  Ο κατάλογος συνιστάται να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή για τα παραδοσιακά εδέ-

σματα και να αναφέρει προέλευση, βασικά υλικά ή/ και τρόπο παρασκευής, ενώ πρέπει 
να είναι σωστά μεταφρασμένος σε μία τουλάχιστον ευρέως διαδεδομένη ξένη γλώσσα. 

γ.  Πρέπει να υπάρχει προσφορά χαρακτηριστικών πιάτων της τοπικής κουζίνας. Για τη 
βαθμολόγηση αυτού του κριτηρίου αξιολογείται ιδιαίτερα:

	 ●  Η πρωτοτυπία του καταλόγου
	 ●  Τα χαρακτηριστικά πιάτα
	 ●  Η τεχνική της παρασκευής
	 ●  Η παρουσίαση και προβολή των προσφερομένων εδεσμάτων
δ.  Πρέπει να γίνεται συστηματική χρήση ελληνικών τοπικών προϊόντων όπως πχ κρέατα, 

τυριά, λαχανικά και φρούτα. 
ε.  Πρέπει να προσφέρεται καλό ψωμί τόσο τις καθημερινές όσο και-κυρίως-τα Σαββατο-

κύριακα (οπότε παρατηρείται έλλειψη φρέσκου ψωμιού). Κέντρα εστίασης και αναψυ-
χής που παρασκευάζουν μόνα τους καλής ποιότητας ψωμί θα έχουν πρόσθετη αξιολό-
γηση. 

στ.  Πρέπει να υπάρχει διάθεση και παρουσίαση τοπικών εμφιαλωμένων κρασιών καθώς 
και κρασιών από την υπόλοιπη Ελλάδα. Για τη βαθμολόγηση αυτού του κριτηρίου αξιο-
λογούνται ιδιαίτερα:
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	 ●  Η ύπαρξη ειδικών καταλόγων με σύντομη περιγραφή
	 ●   Οι ενημερωμένοι σερβιτόροι
	 ●  Ο χώρος φύλαξης των κρασιών (θερμοκρασία, οσμές κλπ)
	 ●  Ο τρόπος και η θερμοκρασία σερβιρίσματος

2.  Το υποψήφιο κέντρο εστίασης και αναψυχής, πέραν των παραπάνω κριτηρίων, βαθμο-
λογείται και για τη συνολική ποιότητα και γνησιότητα των προσφερόμενων προϊόντων 
ελληνικής κουζίνας (εδέσματα, κρασιά), αξιολογείται δε και βαθμολογείται με βάση την 
κλίμακα 1-100 κατά τη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Το υποψή-
φιο για τη λήψη του σήματος κέντρο καθίσταται επιλέξιμο εάν λάβει, ως προς το κρι-
τήριο αυτό, βαθμολογία τουλάχιστον εξήντα (60) βαθμών. Διευκρινίζεται ότι στα πλαίσια 
του παρόντος κριτηρίου είναι δυνατόν να αξιολογούνται και να βαθμολογούνται κέντρα 
τα οποία προσφέρουν εθνική ή/και τοπική ελληνική κουζίνα.

Άρθρο 4: Διαδικασία Χορήγησης Ειδικού Σήματος

1.  Το Ειδικό Σήμα χορηγείται από τον ΕΟΤ ύστερα από έλεγχο ο οποίος διενεργείται από 
ειδικά όργανα ελέγχου.

2.  Για τον προσδιορισμό της σύνθεσης των ειδικών οργάνων ελέγχου, αλλά και γενικό-
τερα για την εφαρμογή των όρων της παρούσας απόφασης, το δευτεροβάθμιο συνδικα-
λιστικό όργανο των εστιατόρων, δηλαδή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων Ελλά-
δος (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), αποτελεί ειδικό Σύμβουλο του ΕΟΤ.

  Η Π.Ο.Ε.Σ.Ε. υποβάλλει στον ΕΟΤ σχέδιο δράσης στο οποίο περιλαμβάνεται η όλη οργά-
νωση της χορήγησης του σήματος καθώς και προτάσεις για την επιλογή των ελεγκτών. 
Περιγραφή των προσόντων τους, όπως και πρόταση για τα συλλογικά όργανα ελέγχου 
τα οποία θα συσταθούν. Σε κάθε συλλογικό όργανο ελέγχου θα συμμετέχει και ένας 
εκπρόσωπος οριζόμενος από τον ΕΟΤ.

  Το σχέδιο δράσης εγκρίνεται από τον ΕΟΤ, ο οποίος εκδίδει και τις αναγκαίες για τη 
σύσταση των οργάνων αποφάσεις. Την ευθύνη της εφαρμογής της παρούσας έχει ο ΕΟΤ, 
ο οποίος και καλύπτει όλες τις δαπάνες λειτουργίας των οργάνων.

  Ο ΕΟΤ δύναται να συστήσει με απόφαση του προέδρου του και ένα δευτεροβάθμιο 
όργανο, το οποίο θα ελέγχει κατά πόσο τηρήθηκαν αντικειμενικά οι όροι και προϋποθέ-
σεις της παρούσας σε περίπτωση χορήγησης του σήματος ή απόρριψης σχετικής αίτη-
σης, είτε κατόπιν αιτήματος του επιχειρηματία είτε αυτεπαγγέλτως.

3.  Ο έλεγχος εκ μέρους των συλλογικών οργάνων έγκειται (α) στη διαπίστωση της συν-
δρομής των υποχρεωτικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση του Σήματος του άρθρου 
2 της παρούσας, (β) στη διαπίστωση της συμμόρφωσης του επιχειρηματία με τις οδη-
γίες για τη χορήγηση του σήματος και στη βαθμολόγηση αυτών σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 3 της παρούσας, καθώς επίσης και (γ) στην αξιολόγηση και βαθμολό-
γηση της ποιότητας και της γνησιότητας της προσφερόμενης ελληνικής κουζίνας, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

4.  Ο αιτούμενος επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να δέχεται τους χωρίς προειδο-
ποίηση ελέγχους του οικείου συλλογικού οργάνου που ορίζεται για το σκοπό αυτό. Το 
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κόστος των προς δοκιμή φαγητών και κρασιών βαρύνει τον ίδιο. Οι ελεγκτές είναι εφο-
διασμένοι με ειδικό έγγραφο του ΕΟΤ, το οποίο επιδεικνύουν στον επιχειρηματία

5.  Σε περίπτωση απόρριψης, ο επιχειρηματίας μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση για έλεγχο 
μόλις το κατάστημά του εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού σήμα-
τος κατά τις διατάξεις της παρούσας. Αν ο βαθμός που συγκεντρώνει το κέντρο επί τη 
βάσει της βαθμολογίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της παρούσας το καθι-
στά μη επιλέξιμο, οι ελεγκτές παρέχουν συμβουλές στον επιχειρηματία για τη βελτίωση 
της ποιότητας των υπηρεσιών του.

6.  Τα συλλογικά όργανα ελέγχου διενεργούν ελέγχους και στα κέντρα τα οποία ήδη έλα-
βαν Σήμα κατά τις διατάξεις της παρούσας, προκειμένου να πιστοποιούν τη διαρκή 
τήρηση των όρων και προϋποθέσεων αυτής κατά τη διάρκεια ισχύος του Σήματος. Ο 
έλεγχος μπορεί να οδηγήσει σε άμεση αφαίρεση του Σήματος εάν κάποια από τις προ-
ϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας δεν τηρείται, αν δεν ισχύουν πλέον οι συνθή-
κες που οδήγησαν στην αρχική βαθμολογία επί τη βάσει των οδηγιών της παραγράφου 
1 του άρθρου 3 ή αν το όργανο κρίνει ότι υπάρχει σημαντική υποβάθμιση της αρχικά 
διαπιστωμένης ποιότητας της Ελληνικής Κουζίνας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 3. Στην περίπτωση αυτή ο επιχειρηματίας ουδεμία αξίωση έχει κατά του ΕΟΤ.

Άρθρο 5: Αφαίρεση του Ειδικού Σήματος

Εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, το Ειδικό Σήμα 
Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα αφαιρείται και στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α. Αλλαγή στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

Β.  Μετακόμιση (στην περίπτωση αυτή το Σήμα χορηγείται με σύντομη διαδικασία, εφόσον 
συντρέχουν οι σχετικές με την εγκατάσταση προϋποθέσεις, και στο νέο κατάστημα δεν 
έχουν μεταβληθεί οι σχετικές με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις της παρούσας 
συνθήκες).

Γ. Αλλαγή του χαρακτήρα του κέντρου εστίασης (π.χ. από ελληνική σε κινεζική κουζίνα).

Άρθρο 6: Κίνητρα για λήψη Ειδικού Σήματος

α)  Σε περίπτωση που επιχειρηματίας έχει υποβάλλει αίτηση για λήψη του ειδικού σήμα-
τος στα πλαίσια προγράμματος ενίσχυσης για την Ελληνική Κουζίνα και η πρότασή του 
έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, το οικείο συλλογικό όργανο διαπιστώνει αιτιολογημένα 
τη δυνατότητα του κέντρου εστίασης να λάβει το σήμα επί τη βάσει των κριτηρίων των 
άρθρων 2 και 3 της παρούσας σε έλεγχο τον οποίο διενεργεί μετά την ολοκλήρωση της 
εγκεκριμένης επένδυσης.

β)  Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο από το συλλογικό όργανο, στη φάση της ολοκλή-
ρωσης του υποέργου, διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τα κριτήρια για την από-
κτηση του Σήματος της Ελληνικής Κουζίνας, θα δίδεται από τον ΕΦΔ στον επενδυτή 
ρητή προθεσμία προκειμένου ο δεύτερος να προβεί σε βελτιωτικές ενέργειες με στόχο 
την κάλυψη των ως άνω κριτηρίων. Το δε συλλογικό όργανο ελέγχου θα επανελέγχει 
την επιχείρηση μετά την υλοποίηση των ως άνω ενεργειών και εφόσον και μετά το 2ο 
έλεγχο δεν πληρούνται τα κριτήρια, η επιχείρηση θα βγαίνει από το πρόγραμμα.
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Άρθρο 7: Δικαιολογητικά χορήγησης Ειδικού Σήματος

1.  Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες υποβάλλουν αίτηση στον ΕΟΤ, στη Διεύθυνση Ποιο-
τικού Ελέγχου και Εποπτείας της Αγοράς, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογη-
τικά:

 α)  Απλή δήλωση ότι πληρούνται οι υποχρεωτικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 και ότι έχουν ληφθεί υπόψη και υλοποιηθεί οι οδηγίες του άρθρου 3 της 
παρούσας απόφασης.

 β)  Αντίγραφο ενδεικτικού καταλόγου εδεσμάτων και κρασιών (ο κατάλογος δε θα είναι 
δεσμευτικός. Ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να τον προσαρμόζει στα εποχιακά 
προϊόντα εφόσον τηρεί τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 
3 της παρούσας).

 γ)  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του κέντρου εστίασης ή ανα-
ψυχής.

 δ)  Παράβολο 293 ευρώ υπέρ ΕΟΤ, που θα κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος στον 
λογαριασμό με ΚΑ 26034980 και τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Προγράμματος για την 
Ελληνική Κουζίνα». 

2.  Όλες οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση θα ελέγχονται εφόσον τα δικαιολογητικά 
τους είναι πλήρη. 

3.  Οι αιτήσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να κατατίθενται στις αντίστοι-
χες Διευθύνσεις Τουρισμού ή τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού των Περιφερειών, οι 
οποίες θα τις διαβιβάζουν στον ΕΟΤ.
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Εισαγωγή

Σκοπός

Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι να καταλάβεις τα προσωπικά και κοι-
νωνικά οφέλη της επαγγελματικής δραστηριότητάς σου, ώστε να ενδυναμώ-
σεις τις προσπάθειές σου για συνεχή και βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να ονοματίζεις τους ορισμούς του γαστρονομικού τουρισμού.

	 ●	  Να απαριθμείς τα οφέλη του γαστρονομικού τουρισμού.

	 ●	  Να προσδιορίζεις τις υπηρεσίες του γαστρονομικού τουρισμού.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να εντοπίσεις τις ορθές πρακτικές για παροχή γαστρονομικών υπηρε-
σιών.

	 ●	  Να διακρίνεις τις αναζητήσεις των πελατών σου μέσω της ταξιδιωτι-
κής εμπειρίας.

	 ●	 Να ενεργοποιείς το προσωπικό σου να συμμετέχει στις δραστηριότη-
τες εμπειρίας των πελατών σου.
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■ Σε επίπεδο στάσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να διαμορφώνεις ένα εδεσματολόγιο σύμφωνα με τις προσδοκίες 
των πελατών σου.

	 ●	  Να προσαρμόζεις τις γαστρονομικές ιδέες σου σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις των πελατών σου.

	 ●	  Να διαισθάνεσαι τη σπουδαιότητα της γαστρονομικής εμπειρίας και να 
τη διαχωρίζεις από το απλό αίσθημα πείνας.

Έννοιες – Λέξεις κλειδιά

Γαστρονομία, τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, ταξιδιωτική εμπειρία, 
επιχειρήσεις γαστρονομικού τουρισμού, animation (ψυχαγωγία), γαστρονο-animation (ψυχαγωγία), γαστρονο- (ψυχαγωγία), γαστρονο-
μική κληρονομιά.

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην παρούσα υποενότητα θα παρουσιαστούν η έννοια και τα μέσα του γαστρονομικού 
τουρισμού μέσω της επιστημονικής ανάλυσης και μελέτης που ακολουθεί, ώστε να εξετα-
στούν και να αναδειχθούν τα οφέλη του. Η γαστρονομία είναι η τέχνη της επιλογής, της ετοι-
μασίας, του σερβιρίσματος και της απόλαυσης του καλού φαγητού. Μέσα από τους αιώνες 
η γαστρονομία αποδείχθηκε μεγαλύτερη πολιτιστική δύναμη μεταξύ των λαών του κόσμου 
ακόμα και από τη γλωσσολογία ή άλλες επιδράσεις. Αν και η υπερβολική ενασχόληση με 
το φαγητό έχει κατηγορηθεί από όλες τις θρησκείες, ο σύγχρονος άνθρωπος ενδιαφέρεται 
συνειδητά για την υγεία του, επιλέγοντας προσεκτικά τα τρόφιμα που καταναλώνει. Σήμερα 
ο κόσμος μπορεί να διαιρεθεί σε καθορισμένες γαστρονομικές περιοχές (γεωγαστρονο-
μία = geoculinary), όπου επικρατούν ξεχωριστές κουζίνες που χρησιμοποιούν κοινά υλικά 
αλλά διαφορετικές τεχνοτροπίες μαγειρικής και τρόπους παράθεσης των γευμάτων, επη-
ρεασμένες από διάφορους παράγοντες που θα αναλύσουμε στη συνέχεια. 
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1.3.1.  Ορισμός του Τουρισμού

Ο τουρισμός είναι ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος ψυχαγωγίας, ειδικά στο δυτικό κόσμο, 
ενώ παράλληλα αποτελεί μια πολύ μεγάλη βιομηχανία και σημαντικότατη πηγή εσόδων για 
παραδοσιακά τουριστικές χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Αμερική, η Ιταλία, η Κούβα 
καθώς και η Ελλάδα. Πρόσφατα, χάρη στη μεγάλη μείωση του κόστους ταξιδιού και στην 
πτώση του τείχους του Βερολίνου, υπάρχουν ανερχόμενοι τουριστικοί προορισμοί όπως η 
Τσεχία, η Ουγγαρία, η Κροατία, η Τουρκία, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, που προσελκύουν κάθε 
χρόνο όλο και περισσότερους τουρίστες με όπλο τις χαμηλές τιμές και την καλή εξυπηρέτηση. 

Πολλές είναι οι προσπάθειες που έχουν γίνει για να δοθεί ένας επακριβής ορισμός του 
τουρισμού. Από τα κύρια χαρακτηριστικά του, πέντε είναι που μπορούν να εξακριβωθούν 
εννοιολογικά. Συγκεκριμένα τα εξής (ΠΟΤ, ορισμός και ισχύ από το 1962): 

●  Ο τουρισμός είναι το αποτέλεσμα μεμονωμένης ή ομαδικής μετακίνησης ανθρώπων 
προς διάφορους τουριστικούς προορισμούς και η διαμονή τους σε αυτούς επί τουλάχι-
στον ένα 24ωρο, με σκοπό την ικανοποίηση των ψυχαγωγικών τους αναγκών. 

●  Οι διάφορες μορφές του τουρισμού περιλαμβάνουν απαραίτητα δύο βασικά στοιχεία: 
το ταξίδι ως τον τουριστικό προορισμό και τη διαμονή σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης 
της διατροφής. 

●  Το ταξίδι και η διαμονή λαμβάνουν χώρα εκτός του τόπου της μόνιμης διαμονής των 
ανθρώπων που αποφασίζουν να μετακινηθούν για τουριστικούς λόγους. 

●  Η μετακίνηση ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς είναι προσωρινού 
και βραχυχρόνιου χαρακτήρα, που σημαίνει ότι πρόθεσή τους είναι να επιστρέψουν 
στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους μέσα σε λίγες μέρες, εβδομάδες ή μήνες. 

●  Οι άνθρωποι επισκέπτονται τουριστικούς προορισμούς για τουριστικούς λόγους, 
δηλαδή για λόγους άλλους από εκείνους της μόνιμης διαμονής τους ή της επαγγελμα-
τικής απασχόλησής τους. 

Ο Hunziker και ο Kraft (1942) ορίζουν τον τουρισμό ως «το σύνολο των φαινομένων και 
σχέσεων που προκύπτουν από την πραγματοποίηση ενός ταξιδίου και τη διαμονή μη μόνι-
μων κατοίκων, εφόσον αυτά δεν οδηγούν σε μόνιμη διαμονή και δε συνδέονται με καμιά 
κερδοσκοπική δραστηριότητα». Ο Ηγουμενάκης και ο Κραβαρίτης (2004:17) ορίζουν τον 
τουρισμό ως «πρόσκαιρη μετακίνηση ανθρώπων από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους 
σε έναν άλλο, με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή επιθυ-
μιών τους, οι οποίες όμως δεν είναι πάντα ανάγκες ή επιθυμίες ξεκούρασης και αναψυ-
χής Επίσης τουρισμός είναι η οργανωμένη προσπάθεια για την προσέλκυση, υποδοχή και 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων». 

1.3.2.  Εναλλακτικός τουρισμός

Ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί τμήμα των ειδικών μορφών τουρισμού, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός ειδικού κινήτρου στη ζήτηση, και από την ανάπτυξη 
μιας αντίστοιχης ειδικής υποδομής (προσφοράς). Με τον εναλλακτικό τουρισμό (alternative 
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tourism) οι άνθρωποι αναζητούν διαφορετικό τρόπο διακοπών, ο οποίος συνδέεται με την 
προστασία της τοπικής κουλτούρας, την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περι-
βάλλοντος αλλά και με την αποφυγή της χρήσης υπηρεσιών οργανωμένου μαζικού τουρι-
σμού (Τσάρτας, 1995). 

Εκτός των αναφερομένων, την ετήσια τουριστική κατανάλωση υποστηρίζει η παραγωγή 
από μια πληθώρα εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής όπως συνεδριακά 
κέντρα, αίθουσες συνεδρίων μικρότερων μεγεθών, κέντρα θαλασσοθεραπείας, γήπεδα 
γκολφ, καζίνα, καθώς και ένας σημαντικός αριθμός από μαρίνες, χιονοδρομικά κέντρα, 
ιαματικές πηγές και τόπους τουριστικής επίσκεψης που συμπληρώνουν την εικόνα της 
τουριστικής προσφοράς στην Ελλάδα. Όλοι οι παραπάνω τύποι εναλλακτικού τουρισμού 
ενδυναμώνονται από την ύπαρξη καλών υπηρεσιών σίτισης. Εκτός από την παράλληλη 
υπηρεσία έχουμε και την επιτηδευμένη. Εκεί ο επισκέπτης μετακινείται αποκλειστικά για 
την επίσκεψη μιας γαστρονομικής επιχείρησης. Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλε-
ονέκτημα, με ιδιαίτερα σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στον τουρισμό κρουαζιέρας και 
στον συνεδριακό τουρισμό. 

Ο Ν. Σκουλάς20 αναφέρει ότι οι ειδικές μορφές τουρισμού, ιδιαίτερα οι ήπιες μορφές, μπο-
ρούν να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη σύνθεση και προσφορά μιας συνολικής ταξι-
διωτικής εμπειρίας στο φιλοξενούμενο επισκέπτη. Πρέπει όμως να πάψουμε να απαριθ-
μούμε απλώς τις διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Πρέπει να τους προσδώ-
σουμε συγκεκριμένο και ουσιαστικό περιεχόμενο καθώς τις εντάσσουμε σε ολοκληρω-
μένα προγράμματα (Σκουλάς, 2009). 

1.3.3.  Άξονες τουριστικής προώθησης της Ελλάδας

Τα τελευταία τρία χρόνια η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειές της στο νέο λογότυπο (σήμα) 
τουρισμού. Η συγκεκριμένη προβολή παρουσιάζει τη λέξη «GREECE» και γύρω από αυτή 
εννέα μικρά βοτσαλάκια που συμβολίζουν τους εννέα θεματικούς άξονες προώθησης του 
ελληνικού τουρισμού: 
1. Ήλιος και Θάλασσα (sea and sun tourism)21

2. Πολιτιστικός Τουρισμός (culture tourism)
3. Θαλάσσιος Τουρισμός (sea tourism)
4. Περιηγητικός Τουρισμός (excursion tourism)
5. Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας (wellness tourism)
6. Θρησκευτικός Τουρισμός (religion tourism)
7. Γαστρονομία (gastronomy tourism)
8. Συνεδριακός Τουρισμός (congress tourism)
9. Τουρισμός Πόλεων (urban tourism)

20. Ο Νίκος Σκουλάς είναι πρόεδρος του Minoan College (πρώην Trinity) και   τ. υπουργός Τουρισμού 
Ελλάδας.

21. Τη δεκαετία του 60-90 η Ελλάδα αυτό χαρακτηρίστηκε ως προορισμός κλασσικών διακοπών καλοκαι-
ριού με σύνθημα Sea, Sex, Sun, Sand (θάλασσα, σεξ, ήλιος, άμμος).
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Αυτονόητο είναι ότι η γαστρονομία εμπλέκεται σε όλους τους άξονες προώθησης του του-
ρισμού. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ένα τουριστικό πακέτο αποτελείται από τέσσερα 
στοιχεία εκ των οποίων το ένα είναι η σίτιση, δηλαδή η γαστρονομία, αντιλαμβανόμαστε ότι 
οι προσδοκίες των κρατικών φορέων είναι μεγάλες, και προσπαθούν να επενδύσουν σε 
αυτή με πρωτοβουλίες άλλοτε ορθές, άλλοτε σπασμωδικές. Η προώθηση των τεχνικών 
γαστρονομίας με συνεργία των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό είναι μια σημαντική 
προσπάθεια. 

Εικόνα 8. Λογότυπο Ελληνικού Τουρισμού & Προώθησης Ελληνικής Γαστρονομίας

Τέτοιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει ο ΕΟΤ και ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπο-
ρίου22 (Υπουργείο Οικονομικών) με το πρόγραμμα «kerasma23» σε συνεργασία με έμπει-
ρους Chefs de Cuisine και Pastry Chefs. Επίσης ζωντανό είναι και το όραμα του Συνδέ-Chefs de Cuisine και Pastry Chefs. Επίσης ζωντανό είναι και το όραμα του Συνδέ- de Cuisine και Pastry Chefs. Επίσης ζωντανό είναι και το όραμα του Συνδέ-de Cuisine και Pastry Chefs. Επίσης ζωντανό είναι και το όραμα του Συνδέ- Cuisine και Pastry Chefs. Επίσης ζωντανό είναι και το όραμα του Συνδέ-Cuisine και Pastry Chefs. Επίσης ζωντανό είναι και το όραμα του Συνδέ- και Pastry Chefs. Επίσης ζωντανό είναι και το όραμα του Συνδέ-Pastry Chefs. Επίσης ζωντανό είναι και το όραμα του Συνδέ- Chefs. Επίσης ζωντανό είναι και το όραμα του Συνδέ-Chefs. Επίσης ζωντανό είναι και το όραμα του Συνδέ-. Επίσης ζωντανό είναι και το όραμα του Συνδέ-
σμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων που αντιλήφθηκε τη δύναμη της γαστρονο-
μίας με εκπόνηση μελέτης για δράσεις. Η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΣΤΙΑ συμμετέχει, 
οργανώνει και στηρίζει και αυτή από την πλευρά της την προώθηση ελληνικών προϊόντων 
στο εσωτερικό της χώρας μας.

Εικόνα 9. Λογότυπα τουριστικής προβολής χωρών

22. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕ: www.hepo.gr
23. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: www.kerasma.gr
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1.3.4.  Ορισμοί, η γεύση και τα χαρακτηριστικά του γαστρονομικού τουρισμού

Gastronomy στα αγγλικά, la gastronomie στα γαλλικά, gastronomia στα ισπανικά και στα 
ιταλικά. Η λέξη είναι ελληνική, από το γαστήρ (=κοιλιά) και νόμος (=γνώση). Γαστρονομία 
είναι το σύνολο των γνώσεων και αποτελεσμάτων τα οποία πηγάζουν από τον πολιτισμό 
και τη φύση. Η γαστρονομία σχετίζεται με πολλές κοινωνικές και φυσικές επιστήμες, με 
επιστήμες υγείας και επηρεάζει σε τεράστιο βαθμό την τέχνη και τη δημιουργία (αρχιτεκτο-
νική, μουσική, λογοτεχνία, ζωγραφική, θέατρο). 

Με τον όρο Γαστρονομία νοείται η τέχνη της παρασκευής καλού και νόστιμου φαγητού 
(ΣΕΤΕ, 2010). Το νόστιμο φαγητό δεν προσφέρεται μόνο στα πολύ καλά εστιατόρια Μπορεί 
να προσφερθεί σε κάθε χώρο εστίασης, από μια μέση ταβέρνα μέχρι ένα εστιατόριο πολυ-
τελούς ξενοδοχείου. Στην πράξη η γαστρονομία περιλαμβάνει το συνδυασμό καλού φαγη-
τού με καλό κρασί ή άλλα ποτά, και δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη μαγειρική αλλά επε-
κτείνεται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον σεφ Άρη Τσανακλίδη 
«γαστρονομία είναι η προσφορά εξαιρετικής ποιότητας πρώτων υλών που έχουν μαγει-
ρευτεί με το ιδιαίτερο και προσωπικό στυλ κάθε σεφ». (Από συνέντευξη στο ηλεκτρονικό 
περιοδικό allrestaurants, 2010).

Οι Ισπανοί σεφ έχουν αναγάγει τη μαγειρική σε επιστήμη και τέχνη. Η έκθεση «Foodjects – 
Design και Νέα Γαστρονομία στην Ισπανία» συμπυκνώνει όλη αυτή τη γαστρονομική επα-
νάσταση εστιάζοντας στο design. Η συγκεκριμένη έκθεση αναβαθμίζει την εστίαση και δίνει 
νέα διάσταση στη γαστρονομία. Η έκθεση φιλοξενήθηκε και στην Αθήνα από τις 27 Ιανουα-
ρίου ως τις 18 Φεβρουαρίου στη Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών.

Σύμφωνα με το βασικό της θεωρητικό, τον Ανθέλμο Μπριγιά-Σαβαρέν (1755-1826), συγ-
γραφέα του βιβλίου «Φυσιολογία της Γεύσης» (1826), η γαστρονομία είναι η «ορθολογική 
γνώση όλων όσων σχετίζονται με τον άνθρωπο και με το πώς αυτός τρέφεται». Ξεκινώ-
ντας από αυτόν τον απλό ορισμό, αντιλαμβανόμαστε ότι η γαστρονομία θέτει εκ νέου την 
τροφή στο επίκεντρο του συλλογικού ενδιαφέροντος. Ο Μπριγιά-Σαβαρέν ήθελε, ανάγο-
ντας τα αποτελέσματα στις αιτίες τους, να κάνει τη μαγειρική τέχνη πραγματική επιστήμη. 
Επιδόθηκε σε μια πολύ προηγμένη ανάλυση της μηχανικής της γεύσης, μελετώντας την 
ισχνότητα και την παχυσαρκία και την επίδραση της διατροφής στην ανάπαυλα, στη νηστεία, 
στην εξάντληση και στο θάνατο. Η γαστρονομία μάς οδηγεί σε μία γνώση διεπιστημονική 
και πολύπλοκη. Το ενδιαφέρον για «όλα όσα σχετίζονται με τον άνθρωπο και με το πώς 
αυτός τρέφεται» απαιτεί γνώσεις σε σειρά πεδίων: ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, οικο-
νομία, χημεία, γεωργία, οικολογία, ιατρική, γνώσεις κληροδοτημένες από την παράδοση 
καθώς και γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας. Η τροφή (η παραγωγή της, το εμπόριο και 
η κατανάλωσή της, με μία λέξη η «γαστρονομία») αξίζει να επανέλθει στο επίκεντρο της 
διεθνούς δημόσιας συζήτησης και να αποκτήσει θέση μεταξύ των προτεραιοτήτων των 
κυβερνήσεων. 

Η μαγειρική τέχνη και η γαστρονομία συνθέτουν το πακέτο ενός ταξιδιού μνήμης διαμέσου 
της γεύσης. Ένα ταξίδι που συνδυάζεται συνήθως με την ικανοποίηση της πείνας (Μπό-
σκου, Παλησίδης, 2011). 
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Η μαγειρική είναι όπως το τραγούδι. Καθένας μπορεί να μαγειρέψει, αλλά ο καλός 
μάγειρας θα δώσει τη δική του εκδοχή, την προσωπική «εκτέλεση» του φαγητού, ακρι-
βώς όπως ένας τραγουδιστής ερμηνεύει τους στίχους με το δικό του ύφος, αποφεύγο-
ντας να μιμηθεί τον πρώτο εκτελεστή. 

Η γεύση είναι ικανή να μας απαλύνει τον ψυχικό και το σωματικό πόνο. Είναι επίσης ικανή 
να μας χαρίσει ευδαιμονία και απόλαυση ανακαλώντας τα ψυχικά βιώματα χρόνων του 
παρελθόντος. Το γλυκό, το ξινό, το πικρό και το αλμυρό αποδίδονται από τις συνθέσεις των 
πρώτων υλών που θα χρησιμοποιήσει κάθε δημιουργός μάγειρας. Σημαντικό ρόλο όμως 
θα συντελέσει και ο τρόπος μαγειρέματος, δηλαδή η «τεχνοτροπία», η οποία επεξηγείται 
ως η τεχνογνωσία της δημιουργίας του εδέσματος: η συνειδητή επιλογή πρώτων υλών, 
οι μέθοδοι διατήρησής τους, ο τρόπος κοπής τους, η τεχνοτροπία-επιλογή τρόπου ψησί-
ματος, ο χρόνος προετοιμασίας υλικών και αναμονής του ψησίματος, οι τεχνικές σερβι-
ρίσματος καθώς και ο διαθέσιμος χρόνος γεύματος24.

Η γαστρονομία είναι ένα υποσύνολο της τουριστικής εμπειρίας. Αυτό χωρίς να εστιάζουμε 
στο ρόλο της στα ταξιδιωτικά κίνητρα. Η τουριστική εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική 
για τον άνθρωπο, για τον επισκέπτη. Ο Ισπανικός Οργανισμός Τουρισμός εδραίωσε πρώ-
τος την εφαρμογή για κατάθεση της τουριστικής εμπειρίας από τους ίδιους τους επισκέ-
πτες. Στην Ευρώπη οι πιο δημοφιλείς γαστρονομικοί προορισμοί σήμερα είναι η Τοσκάνη, 
η Λιόν, η Μπορντό, η Καταλονία, η Δαλματία25 και η Βόρεια Ιταλία. Παγκοσμίως τα σκήπτρα 
κρατά η Ταϊλάνδη.

Η Ελλάδα ακολούθησε αυτό το ρεύμα δημιουργώντας τηλεοπτικά σποτάκια καθώς και 
ειδική ιστοσελίδα: www.my-greece.gr. Τουριστική Εμπειρία (Ηγουμενάκης & Κραβαρί-
της, 2004:16) είναι το σύνολο ενός τόπου από: 

●  δραστηριότητες

●  αγαθά

●  υπηρεσίες

●  παραγωγικές μονάδες

 Το καλό φαγητό αποτελεί εμπειρία. Οι παράγοντες που παρακινούν τους επισκέπτες είναι 
συγκεκριμένοι και αναλύονται ως εξής (Ηγουμενάκης & Κραβαρίτης, 2004:96): 

●  Θέλγητρα τουριστικού προορισμού (φυσικά, κατασκευασμένα, πολιτιστικά, κοινωνικά).

●  Εγκαταστάσεις και υπηρεσίες τουριστικού προορισμού.

●  Ευκολία προσέγγισης τουριστικού προορισμού.

●  Νοερή εικόνα τουριστικού προορισμού.

●  Κόστος επίσκεψης του τουριστικού πακέτου.

24. Πηγή: Μπόσκου, Γ. & Παλησίδης, Γ.. (2001). Άρθρο «Οι Αλλαγές στη Μαγειρική και στην Εστίαση στο 
Χρόνο». Αθήνα: Περιοδικό Αρχαιολογία τεύχος 117, σελ. 18-25.

25. Επίσημη ιστοσελίδα Tour Operator γαστροτουρισμού: www.tastedalmatia.com
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Το φαγητό είναι κομμάτι της πολιτισμικής ταυτότητας ενός τόπου. Η γαστρονομία είναι 
αφορμή για τουρισμό. Σύμφωνα με τη Liz Charples26 και τον Γιώργου Παλησίδη27 «οι 
Γαστροτουρίστες (ή Γαστροτουρισμός) είναι οι επισκέπτες οι οποίοι ταξιδεύουν μέχρι 150 
χλμ μακριά από το σημείο διαμονής τους με σκοπό να ανακαλύψουν νέες γεύσεις και να 
απολαύσουν τοπική ή/και υψηλού επιπέδου γαστρονομία, εμβαθύνοντας παράλληλα στην 
ιστορία και τις παραδόσεις του προορισμού μέσα από πληροφόρηση και συναναστροφή 
με τους παραγωγούς». Ορισμένοι αναφέρουν ως ταξιδιωτικό όριο τα 100 χλμ, αλλά αυτή η 
απόσταση ορίζεται από την ποιότητα του δρόμου, από το ΜΜΜ (είδος και ποιότητα) καθώς 
και από την ασφάλεια μεταξύ «βάσης» και «προορισμού». Εξειδικευμένες επιχειρήσεις 
(θεματικοί σύλλογοι, ειδικευμένα ξενοδοχεία, ειδικευμένες αλυσίδες ξενοδοχείων ή εστια-
τορίων κλπ) καλύπτουν αυτή την αυξανόμενη ζήτηση για γαστρονομικά ταξίδια. Ο γνωστός 
ταξιδιωτικός οδηγός «Lonely Planet» (www.lonelyplanet.com) παρουσιάζει ειδική κατη-
γορία γαστροτουρισμού στην ιστοσελίδα του, καθώς και ειδική ενότητα στις περιγραφές του 
για κάθε περιοχή στην έντυπη έκδοση.

Οι γαστρονομικές συνήθειες ενός ανθρώπου προσδιορίζουν τη χώρα καταγωγής του. 
Δεν έχει σημασία ποια φυλή βλέπουμε στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, σημασία έχουν οι 
αντιδράσεις του. Η συμπεριφορά του θα μας υποδείξει τη χώρα καταγωγής του καθώς 
και τις επιρροές που δέχθηκε, είτε από φιλικές επαφές είτε από κοινωνικές (ταξίδια). 

Για παράδειγμα, εάν ένας μελαψός νέος αρέσκεται στο να τρώει ζυμαρικά θα αναφέρουμε 
πως έχει κάποιες ιταλικές επιρροές. Αντιθέτως όμως ο νέος αυτός κατάγεται από τη Νότια 
Αφρική, όπου η διατροφική συνήθεια είναι η κατανάλωση κρέατος. Τι συνέβη στην πορεία 
της ζωής του νέου; Αναζητώντας την αιτία, θα αντιληφθούμε πως είτε διέμενε για ορισμένο 
διάστημα στην Ιταλία είτε γνώρισε κάποιον στην πορεία της ζωής του ο οποίος είχε υιοθε-
τήσει τα ζυμαρικά ως τρόπο ζωής. Τα δοκίμασε, του άρεσαν, και έχει μπει στο γευστικό πει-
ρασμό να δοκιμάσει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς που μπορεί να φανταστεί. 

Η συγκριτική διαδικασία για αξιολόγηση τοπικών και εθνικών κουζινών είναι η καλύτερη 
μέθοδος για να προσδιορίσει ένας γευσιγνώστης, ένας λάτρης της γαστρονομίας, τα ήθη 
και τα έθιμα (την παράδοση) ενός τόπου. Προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά των παραδο-
σιακών εδεσμάτων ανακαλύπτουμε και τον πολιτισμό του τόπου, την ταυτότητά του (ID). O 
Διατροφικός Πολιτισμός (Παλησίδης, 2009) ή Γεωγαστρονομία είναι η γεύση, το άρωμα, το 
χρώμα, το σχήμα και η υφή των προϊόντων και των εδεσμάτων που χαρακτηρίζουν έναν 
τόπο. Είναι σημεία αναφοράς και είναι μοναδικά στον κόσμο. Στη γεωγαστρονομία υπάρ-
χουν και τόποι οι οποίοι δεν παράγουν προϊόντα, έχουν όμως αναπτύξει τεχνικές που ανέ-
δειξαν εδέσματα ή και ποτά. Παράδειγμα είναι η Θεσσαλονίκη με τον καφέ φραπέ, (η λέξη 
«φραπέ» στα γαλλικά σημαίνει χτυπημένος, ανακατεμένος), του οποίου η ιστορία ξεκίνησε 
στα τέλη της δεκαετίας του ’60 κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο 
διατροφικός πολιτισμός είναι κομμάτι της γαστρονομικής κληρονομιάς ενός τόπου και πρέ-

26. Η Liz Sharples είναι επικεφαλής του Τομέα για τη Διοίκηση και Οργάνωση Εκδηλώσεων της Sheffield 
Business School, Διευθύντρια της Ένωσης Taste Real Food, U.K.

27. Ο Γιώργος Παλησίδης είναι σύμβουλος Τουριστικών & Επισιτιστικών Επιχειρήσεων και εξωτερικός 
ερευνητής στο Εργαστήριο Γαστρονομίας και Επισιτιστικών Υπηρεσιών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσα-
λονίκης.
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πει οι επιχειρηματίες επισιτισμού να τον σέβονται και να τον επιδιώκουν, καθώς η ταυτό-
τητά τους είναι και λόγος ύπαρξης και βιωσιμότητας. Πολιτιστική γαστρονομία είναι η δια-
κόσμηση του πιάτου (food styling), η γευστική παρουσίαση του πιάτου ή του εδέσματος 
(architecture of plate)28 η παρουσίαση του τραπεζιού (table styling), η αισθητική του εδεσμα-
τολογίου (menu presentation), η αισθητική του χώρου (merchandising), η τελετουργία του 
σερβιρίσματος (art de table).

Η γευσιγνωσία στη γαστρονομία γίνεται με πολλούς τρόπους και για διαφορετικούς σκο-
πούς. Η γεύση είναι υποκειμενική και η ένταση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης29 του 
καθενός είναι διαφορετική. Στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο δεν υπάρ-
χει πρωτόκολλο (syllabus) διαδικασίας γευσιγνωσίας και αισθητικής της γεύσης. Κάθε 
φορέας, κάθε οργανισμός ορίζει τα δικά του στάνταρ. Εάν επιθυμούμε να δούμε τη γαστρο-
νομία ακόμη πιο «ρομαντικά», θα πρέπει να ειπωθεί πως και η γαστρονομία είναι τέχνη. 
Από την έρευνά μας προκύπτει πως και η γείτονα χώρα Τουρκία αντιλαμβάνεται τη μαγει-
ρική ως τέχνη και τη συμπεριλαμβάνει στο πανεπιστημιακό πρόγραμμά της (πανεπιστήμιο 
Yeditepe της Κων/πολης), στο τμήμα της Γενικής Σχολής Καλών Τεχνών. Μπορούμε ακόμα 
να πούμε ότι γαστρονομία είναι το πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε δημιουργός-μάγειρας τη 
σύνθεση των χρωμάτων και των συστατικών.

Θα επιθυμούσαμε να παρομοιάσουμε σε αυτή την περίπτωση τον επαγγελματία πιστοποι-
ημένο μάγειρα ή διαχειριστή τροφίμων ως έναν «ζωγράφο» της γαστρονομίας. Χαρακτηρι-
στικό παράδοξο είναι η περίπτωση του Έλληνα σεφ Νίκου Λαδένη, ο οποίος έδιωχνε από 
το τριών αστέρων Michelin εστιατόριό του όσους πελάτες είχαν το θάρρος να εκφράσουν 
αρνητική άποψη για τα πιάτα του. Η απάντησή του ήταν «if you didn’t like my food, you may 
leave! Right now, please.»30! Σίγουρα αυτός δεν είναι ένας ενδεικτικός τρόπος αντιμετώ-
πισης των πελατών, θα πρέπει όμως και οι πελάτες να αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες 
της κάθε περιοχής. 

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού προάγουν τη γαστρονομία μέσα από τις ενασχολήσεις 
τους. Για παράδειγμα, ο «τουρισμός ευεξίας» χρησιμοποιεί βρώσιμα υλικά για την αναζω-
ογόνηση του σώματος, ενώ ο αγροτουρισμός31 βασίζεται στα φρέσκα τοπικά υλικά χωρίς 
αυτό να σημαίνει αφθονία στην ποικιλία. Συνεπώς η γαστρονομία υπεισέρχεται με πολλούς 
τρόπους στον ορισμό του τουρισμού (ΣΕΤΕ, 2010):
●  Αναβαθμίζει την ταξιδιωτική εμπειρία για όλους ανεξαιρέτως τους τουρίστες.

28. Φανταστείτε ένα κλασικό σουβλάκι το οποίο έχει τις πατάτες μετά το κρέας. Ως Έλληνες θα δυσανα-
σχετούσατε εάν έβαζε ο πωλητής της πατάτες πριν το κρέας. Αυτό είναι η αρχιτεκτονική των προϊό-
ντων μέσα στο πιάτο/έδεσμα.

29. Αισθητηριακή ολοκλήρωση: ορίζεται από την επιστήμη της ψυχολογίας και αναφέρεται στο βαθμό που 
αντιλαμβάνεται ένα άτομο με τις αισθήσεις του τα εξωτερικά ερεθίσματα. 

30. Δείτε τη συνέντευξη του Nick Ladenis http://wn.com/1Take_6_Cooks_Nico_Ladenis
31. «Ο αγροτουρισμός είναι η τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε χώρο μη αστικό από τους 

απασχολούμενους κύρια στη γεωργία, σε μικρές μονάδες οικογενειακής ή συνεταιριστικής μορφής, 
με στόχο τη δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος στον τοπικό πληθυσμό, τόσο από την ενοικί-
αση των καταλυμάτων όσο και από την τροφοδοσία τους με προϊόντα τοπικής παραγωγής και προϊό-
ντα συναφών δραστηριοτήτων». ΕΟΤ, 1983.
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●  Ελκύει εύπορους, ειδικού ενδιαφέροντος τουρίστες, τους γαστροτουρίστες.
●  Αναζωογονεί μια περιοχή, συνήθως στην ύπαιθρο.

Η φήμη ενός προορισμού με καλό φαγητό προσελκύει αρκετούς επισκέπτες32, είτε τουρί-
στες είτε εκδρομείς. Οι δημοφιλείς γαστρονομικοί προορισμοί σχεδιάζουν ειδικά για τους 
τουρίστες ένα μείγμα προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν τα 
χαρακτηριστικά προϊόντα και πιάτα του τόπου, το ταλέντο και τη δημιουργικότητα όσων τα 
παρασκευάζουν, τη μοναδικότητα και την παράδοση του τόπου. Έτσι, προσφέρουν στον 
επισκέπτη μια ολοκληρωμένη και αξιομνημόνευτη ταξιδιωτική-γαστρονομική εμπειρία.

1.3.4.1.  Η γεύση και η εξέλιξή της

Στο άρθρο « Οι Έλληνες και η Αίσθηση της Γεύσης» (περιοδικό «Αρχαιολογία», τεύχος 117, 
2011), ο Μπόσκου και ο Παλησίδης παρουσιάζουν την ιστορία της γεύσης. Η γεύση είναι 
η αίσθηση που δέχονται οι γευστικές απολήξεις (κάλυκες) της γλώσσας μετά τη διάλυση 
των συστατικών του φαγητού με το σάλιο. Ο Ιπποκράτης ταξινόμησε τις τροφές σε τέσσε-
ρις κατηγορίες: θερμές (πχ κρεμμύδι), ψυχρές (πχ σπαράγγι), ξηρές (πχ σταφύλι), υγρές (πχ 
μαρούλι). Αργότερα τα βότανα και οι τροφές ταξινομήθηκαν με βάση τις γεύσεις: γλυκό, 
ξινό, αλμυρό, δριμύ, πικρό και στυφό33. Στις μέρες μας οι βασικές γεύσεις είναι η αίσθηση 
του γλυκού, του ξινού, του πικρού και του αλμυρού, οι οποίες έχουν συχνά και ανάλο-
γες ψυχοσωματικές αντιδράσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξύ των γεύσεων παρατη-
ρείται αντιστάθμιση του γλυκού με το ξινό και του πικρού με το αλμυρό34. Εάν επιθυμούμε 
να προσδιορίσουμε τη γεύση, τη νοστιμιά ενός εδέσματος35, τότε θα λέγαμε πως είναι το 
σύνολο των αισθήσεων της γεύσης και της όσφρησης που γίνονται αντιληπτές κατά το διά-
στημα που η τροφή βρίσκεται στη στοματική κοιλότητα. Στην ολική γεύση ενός τροφίμου 
πρέπει να συμπεριληφθούν ενδεχομένως οι εντυπώσεις που αφήνει ταυτόχρονα η αφή, η 
υφή και η θερμοκρασία. Η ποιότητα της γεύσης είναι αλληλένδετη με την οσμή. Για παρά-
δειγμα η μέντα έχει πικρή γεύση και δροσερή οσμή36. 

 Το αίσθημα της γεύσης είναι αυτό που δημιουργεί πλήθος αντανακλαστικών, τα οποία και 
σχετίζονται με τη μάσηση, την κατάποση και την έκκριση πεπτικών υγρών και ενζύμων. Τα 
εργαλεία της γεύσης είναι οι 13 νευρικές οδοί (χημειοδεκτικά κύτταρα) που διακρίνουν τις 

32. Επισκέπτης: Τουρίστας και Εκδρομέας. Τουρίστας: ο άνθρωπος που διανύει περισσότερα από 50km 
και κάνει μία διανυκτέρευση σε ξένο τόπο. Επισκέπτης: ο άνθρωπος που διανύει λιγότερα από 50km 
και δεν πραγματοποιεί διανυκτέρευση στον τόπο επίσκεψης, αφού είτε επιστρέφει στη μόνιμη κατοι-
κία του είτε στο πλοίο ή στο τρένο που τον φιλοξενεί.(Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, Ηγουμενά-
κης & Κραβαρίτης, 2004:59)

33. Hippocrates, μτφρ. W.H.S. Jones, τόμοι 2 και 4, LCL, 1923.
34. Δ. Μπόσκου, Χημεία Τροφίμων, 5, εκδ. Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 201-206.
35. Στην αγγλική γλώσσα υπάρχει ο όρος «flavour» που περιλαμβάνει την οσμή και τη γεύση. Στα ελλη-

νικά θα μπορούσε να αποδοθεί ο όρος αυτός με τη λέξη «ευχυμία», που περιλαμβάνει τόσο τη γεύση 
όσο και την οσμή και γενικά το σύνολο εκείνο των χαρακτηριστικών που καθιστούν το φαγητό ευχά-
ριστο και ελκυστικό.

36. This H. (2009). «Goût, saveur, odeur, arôme?», L’Αctualité Chimique 332 (2009), σ. 3.
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τέσσερις βασικές γεύσεις37. Ο συνδυασμός των τεσσάρων αυτών γεύσεων και οι αυξομει-
ώσεις στην ένταση της κάθε μίας δημιουργούν καινούργιες γεύσεις . 

 Χαρακτηριστικό της γεύσης είναι ότι δημιουργεί βιώματα, τα οποία επηρεάζουν τη συνο-
λική ψυχική μας διάθεση, τόσο κατά το διάστημα της αίσθησης όσο και της επίγευσης. Για 
το λόγο αυτό ο άνθρωπος ανέκαθεν αναζητούσε γεύσεις, ώστε να τροφοδοτήσει τη συνεί-
δηση και να δημιουργήσει ευχάριστα εγκεφαλικά συναισθήματα.

Για να δούμε όλες τις διαστάσεις του όρου «γεύση» ας εξετάσουμε και τις παρακάτω 
έννοιες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη γαστρονομία: Γευσιγνώστης είναι το εξειδικευ-
μένο άτομο, ο δοκιμαστής, με ευαισθησία στις γεύσεις και γενικά στα αισθητήρια όργανα 
της γλώσσας, αυτός που επιλέγει τη διατροφή του σύμφωνα με οργανοληπτικά και γευ-
στικά κριτήρια38. Η ευαισθησία αυτή οφείλεται στη συνεχή αναζωογόνηση των γευστικών 
κυττάρων και αποκτάται κάνοντας γευστική γυμναστική, αναζητώντας σε κάθε μπουκιά 
το γεωγραφικό ταξίδι, τη μνήμη μιας παλαιάς εμπειρίας. Η γευσιγνωσία έχει να κάνει με 
την ποιοτική εκτίμηση ενός ή περισσότερων στοιχείων (όραση, οσμή, γεύση, αφή) και την 
κατηγοριοποίησή τους με βάση τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους, χωρίς το άτομο να 
φτάνει σε επίπεδα κορεσμού. Ο όρος γευστικός χαρακτηρίζει την ιδιότητα ενός τροφίμου 
να ερεθίζει τους γευστικούς κάλυκες τις γλώσσας.

 Σε έρευνα που υλοποιήσαμε το 2010, παρουσιάσαμε σε γράφημα (Περιοδικό «Αρχαιολο-
γία», τεύχος 115, και Συμπόσιο Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Γαστρονομίας, 2011-Εται-
ρεία ARTIFEX) την εξέλιξη στην ένταση της γεύσης ανάλογα την εποχή (βλ. Σχήμα: Βαθμοί 
Έντασης Γεύσης). Στην έρευνα δε συμπεριλάβαμε εδέσματα με καυτερή ή πικάντικη γεύση, 
καθώς το καυτερό και το πικάντικο δεν αποτελούν αυτούσια γεύση, αλλά αντίδραση του 
οργανισμού στην καψαϊκίνη. Επίσης δε συμπεριλάβαμε το στυφό, δεδομένου ότι το αντι-
λαμβανόμαστε μετά την κατάποση της τροφής, και επομένως δεν εμπίπτει στα κριτήρια της 
έρευνάς μας. Οι βαθμίδες της έντασης χαρακτηρίζονται με βάση την κλίμακα από το 1 έως 
το 5 (1: λίγο, 2: ελαφρώς, 3: μέτρια, 4: αρκετά, 5: πολύ).

Σχήμα 1. Βαθμοί έντασης γεύσης κατά Μπόσκου & Παλησίδη

37. Ι. Χατζημηνάς, «Οι γεύσεις που δε ξέχασα», Διατροφή και Υγεία, Αθήνα 2001.
38. Κεραμέας, Ζ., Μαγειρική Τέχνη, Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 3-8.
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1.3.4.2.  Τα προϊόντα του γαστροτουρισμού

●  Επίσκεψη και γευσιγνωσίες σε μπακάλικα και αγορά προϊόντων σε τυποποιημένη 
μορφή ή χύμα τυποποιημένη.

●  Επισκέψεις και γευσιγνωσίες σε οινοποιεία.

●  Επισκέψεις σε σημεία παραγωγής και τυποποίησης βρώσιμων υλικών.

●  Γεύματα σε εστιατόρια, είτε κανονικά είτε γευσιγνωσίας (dégustation).

●  Γεύματα σε εστιατόρια γνωστών σεφ (πχ Έκτορας Μποτρίνι39, Gordon Ramsey40, Nobu 
Matsuhisa41, Hervé Brojato).

●  Συμμετοχή σε μαθήματα και σεμινάρια διατροφής και μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής.

●  Παρακολούθηση σεμιναρίων γευσιγνωσίας.

●  Συμμετοχή σε σεμινάρια εκπαίδευσης για την παραγωγή (Case Make ή Case Visit).

●  Συμμετοχή σε φεστιβάλ υπαίθριων χώρων με θέμα τα τοπικά προϊόντα και τις επιδεί-
ξεις μαγειρικής.

●  Επισκέψεις σε διαδραστικά μουσεία με θέμα τον πολιτισμό γαστρονομίας.

●  Επισκέψεις και αγορά προϊόντων σε εκθέσεις τοπικών παραγωγών.

●  Συμμετοχή σε ημερίδες, διαλέξεις και συνέδρια ειδικού περιεχομένου.

●  Ακολουθία σε περιηγητικές διαδρομές (οργάνωση: σύλλογοι, tour operators).

●  Αποδοχή περιποίησης SPA με βρώσιμα προϊόντα.

Προϋποθέσεις για τουριστικό περιβάλλον

●  Επιχειρήσεις του τουριστικού πακέτου (φιλοξενίας, σίτισης, ΜΜΜ, ψυχαγωγίας).

●  Αποδοχή της ύπαρξης των τουριστών από τους μόνιμους κατοίκους (ντόπιους)42.

●  Προωθητικές ενέργειες όπως φιλοξενία ξένων δημοσιογράφων (info tour), φιλοξενία 
στελεχών αδελφοποιημένων πόλεων ή περιοχών, συνεργασία με εταιρείες φιλοξενίας 
ή ΜΜΜ για προώθηση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό (πολύ καλό παράδειγμα τα 
σφηνάκια με γεύση και άρωμα Ελλάδας από λικέρ μαστίχας Χίου και πατρινή τεντούρα 
που σερβίρονται πλέον σε αεροπορικές πτήσεις).

39. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας του: www.ettorebotrini.com
40. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας του: www.gordonramsay.com
41. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας του: www.noburestaurants.com
42. Συχνά παρατηρούνται κοινωνικό-οικονομικές αντιθέσεις μεταξύ τουριστών και ντόπιων κατοίκων. Η 

αυτοδιοίκηση πρέπει να διαφυλάξει τις αξίες των ντόπιων που είναι οι «φύλακες» του τόπου και στη 
συνέχεια να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ιδανικό για επισκέπτες.
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Εικόνα 10. Χάρτης επισκέψιμων μονάδων πρωτογενούς τομέα της Χαλκιδικής43

1.3.4.3.  To προφίλ των γαστροτουριστών

Το προφίλ των γαστροτουριστών44,45,46 σύμφωνα με τα αποτελέσματα δύο ερευνών έχει ως 
εξής:

●  Ηλικίες: (κυρίως) 30-50 ετών και (δευτερευόντως) 51-64 ετών.

●  Είναι επαγγελματικά καταξιωμένοι.

●  Έχουν υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα από το μέσο τουρίστα.

43. Παλησίδης, Γ. (2010). «Γαστρονομικός Τουρισμός: Μοντέλα Αύξησης Ικανοποίησης Πελατών». Θεσσα-
λονίκη: Συνέδριο ΔΕΔΥΤ

44.. TIA 2007, Comprehensive Culinary Travel Survey Provides Insights on Food and Wine Travelers. 
Washington: Travel Industry Association

45. Mintel 2009, Gastronorm Tourism-International, Travel & Tourism Analyst/ No4
46. Παλησίδης, Γ., Δαγκλή, Ε., Δαδήρα, Ε. (2010). «Γαστρονομικός Τουρισμός, Κοινωνικά και Οικονομικά 

Οφέλη». Πτυχιακή εργασία στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Θεσσαλονίκη: Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης. 1ο Συμπόσιο Γαστρονομίας Βαλκανικών Χωρών.
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●  Ταξιδεύουν σε μικρές ομάδες για να «απορροφήσουν» καλύτερα τη γνώση.

●  Έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από το μέσο τουρίστα.

●  Είναι περιπετειώδεις και έμπειροι ταξιδιώτες.

●  Ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό του προορισμού.

●  Έχουν αναπτυγμένη την αισθητηριακή ολοκλήρωση47. 

●  Δαπανούν μεγάλο ποσοστό του ταξιδιωτικού προϋπολογισμού σε δραστηριότητες 
γαστρονομικού ενδιαφέροντος (30%-50% των εσόδων του τουρισμού σχετίζονται με τη 
διατροφή, Πηγή: Ελληνική Ακαδημία Γεύσης).

●  Είναι υποστηρικτές αξιών: 

	 ❍	  Συχνά ανησυχούν για το βαθμό αειφορίας της παραγωγής των προϊόντων. Σημασία 
έχει η αξιολόγηση όλων των σταδίων του κύκλου ζωής του προϊόντος και όχι μόνο 
η διανυόμενη απόσταση μεταφοράς.

	 ❍  Είναι υποστηρικτές της γαστρο-ασφάλειας (η προστασία των ιδιαίτερων τρόπων 
διατροφής και τοπικών κουζινών). Αυτό είναι μέρος των παραδοξοτήτων της σύγ-
χρονης παγκοσμιοποίησης.

Οι βασικές χώρες προέλευσης των γαστροτουριστών είναι οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία, η 
Γερμανία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Βρετανία, η Ιαπωνία, η Μαλαισία. Έρευνα του Πανε-
πιστημίου Cornell (2009) αποδεικνύει ότι το 50% των τουριστών από τις ΗΠΑ επιθυμούν 
να συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμά τους γαστρονομικές και οινικές δραστηριότητες, με 
έμφαση στα χαρακτηριστικά κάποιου τόπου. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι περίπου το 85% 
των Αμερικανών έχουν θετική εικόνα για το ελληνικό φαγητό (αν και θεωρούν τη χώρα 
μας ακριβή), ενώ η φήμη της κρητικής διατροφής εξαπλώνεται παγκοσμίως. Ωστόσο, η 
ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού στην Ελλάδα «σκοντάφτει» σε έλλειψη υποδομών, 
δικτύωσης, εκπαίδευσης και επαρκούς προβολής. 

Μελέτες που υποστηρίζουν την αλλαγή της τροφικής επιλογής για την υιοθέτηση υγιει-
νών συνηθειών διατροφής έχουν στηριχθεί στην αντίληψη ότι οι ενδιαφερόμενοι θα εγκα-
ταλείψουν τις ανθυγιεινές συνήθειες μόνο όταν τους εξηγηθεί με σαφήνεια και εμπεριστα-
τωμένα ο λόγος για τον οποίο πρέπει να διακόψουν κάποια συνήθεια. Είναι γεγονός ότι η 
γνώση διαμορφώνει συμπεριφορές, εφόσον όμως υπερπηδήσει κοινωνικά, ψυχολογικά 
και περιβαλλοντικά (συνείδηση) εμπόδια που καταπιέζουν το άτομο (Ματάλα, 2008:12). 

1.3.5.  Δυναμική, οφέλη και μειονεκτήματα του Γαστρονομικού Τουρισμού

Ο τουρισμός, ο αθλητισμός, η παιδεία (εκπαίδευση), η τέχνη και η περιβαλλοντική 
συνείδηση είναι δείκτες πολιτισμού μιας χώρας ή μιας περιοχής. Συνεπώς όλοι οι Έλληνες 
πολίτες, και εσείς ως επιχειρηματίες, οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να προάγουμε κάθε 
δραστηριότητα που διακρίνει το πολιτισμικό επίπεδο του λαού που γέννησε τη δημοκρατία. 

47. «Γυμναστική» της γεύσης. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο Κεφ. 5, στην παράγραφο «Η 
ψυχολογία του πελάτη».
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Ο πολιτισμός είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει διαδικασίες εκμάθησης, 
γνώσης, καλλιτεχνικής έκφρασης, ήθη, έθιμα και νόμους, καθώς και όλες τις συνήθειες 
που αποκτά το άτομο ως μέλος της κοινωνίας (Fieldhouse, 1986). 

Η συστηματική προσέγγιση και σύνδεση της γαστρονομίας με τον τουρισμό και η ένταξή 
της στο συνολικό τουριστικό σχεδιασμό, ιδίως στο πεδίο του μάρκετινγκ, θα βοηθήσει να 
γίνει πιο γνωστή και προσιτή η καλή ελληνική κουζίνα στους επισκέπτες της χώρας μας, 
επιφέροντας άμεσα και σημαντικά οφέλη:

●  Εμπλουτισμό, συνολικότερα, της τουριστικής εμπειρίας με την ανάδειξη ελληνικού 
«lifestyle» μέσω της ποιοτικής γαστρονομίας. 

●  Δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για την ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμός 
ποιότητας ζωής. 

●  Υποκίνηση υψηλότερης τουριστικής δαπάνης. 

●  Προσέλκυση νέων κατηγοριών τουριστών με αυξημένο ενδιαφέρον για δραστηριότη-
τες γαστρονομίας. 

●  Αύξηση ατομικών εισοδημάτων.

●  Δημιουργία θέσεων εργασίας.

●  Συμπλήρωση γεωργικών εισοδημάτων.

●  Συμβολή στην ανάπτυξη ενός τόπου και στην εξωστρέφειά του.

●  Παροχή υπηρεσιών στους ντόπιους.

●  Προφύλαξη της τοπικής παράδοσης (μουσεία).

Μειονεκτήματα Γαστρονομικού τουρισμού

●  Δημιουργία υπερβολικής ζήτησης με συχνό αποτέλεσμα αλλοίωση του προϊόντος. 
Παράδειγμα είναι η φάβα της Σαντορίνης την οποία, λόγω μεγάλης ζήτησης, οι τοπικοί 
έμποροι την εισάγουν από την Τουρκία.

●  Δημιουργία κοινωνικών αντιθέσεων μεταξύ των κατοίκων.

●  Καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από τους ανεξέλεγκτους τουρίστες.

●  Δημιουργία εποχικότητας, για παράδειγμα μεγάλη ζήτηση τα Σαββατοκύριακα. Βέβαια 
αυτό βοηθά τις γεωργικές οικογένειες. 

●  Πρόκληση πληθωριστικών πιέσεων στην αξία της γης και των ντόπιων αγαθών λόγω 
αναγνωσιμότητας.

1.3.6.  Παραδείγματα εξωστρέφειας με γνώμονα το Γαστρονομικό Τουρισμό

Η Ισπανία, βάσει στοιχείων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που εδρεύει στη 
Μαδρίτη, είναι η 2η χώρα στον κόσμο σε αριθμό επισκεπτών και η 3η σε κέρδη από τον 
τουρισμό. Η Ισπανία το 2009 υποδέχθηκε 30.000.000 τουρίστες. Από αυτούς τα 6.000.000, 
δηλαδή το 20%, την επισκέφθηκαν μόνο για τη γαστρονομία της. Αυτό οφείλεται στο ότι η 
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ισπανική κουζίνα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένας από τους σημαντικότερους πόλους 
έλξης τουρισμού διεθνώς. Οι Ισπανοί σεφ καταλαμβάνουν τις κορυφαίες θέσεις στη διε-
θνή κατάταξη. Όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τα παραπάνω δεν οφείλονται μόνο 
στη δεξιότητα, στις προσπάθειες και στο ταλέντο των Ισπανών σεφ. Είναι η κυβερνητική 
πολιτική και οι θετικές δράσεις της πολιτείας που, σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς 
φορείς, στόχευσαν και πέτυχαν την ανάπτυξη και την οικονομική εκμετάλλευση του φαι-
νομένου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι η ισπανική κυβέρνηση έχρισε το 2010 «Πρέσβη 
Τουρισμού» τον καλύτερο Ισπανό σεφ Ferran Adria, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην καμπά-
νια για την τουριστική προβολή της χώρας. 

 Η χώρα μας έχει γαστρονομική ιστορία 2.500 ετών. Είμαστε η πρώτη χώρα που δημιούρ-
γησε γαστρονομία στο δυτικό κόσμο. Ακολούθησε η ρωμαϊκή κουζίνα και στη συνέχεια η 
βυζαντινή. Προσπάθειες ιδιωτικής πρωτοβουλίας στοχεύουν στην αύξηση του τουρισμού 
με το πρόσχημα της γαστρονομίας. Για παράδειγμα, η εταιρεία Artifex48 έκανε το μήνα Μάρ-
τιο του 2011 ένα εντυπωσιακό «Συμπόσιο Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Γαστρονομίας» 
στο κτήμα Κώστα Λαζαρίδη στην περιοχή Καπανδρίτη. Η προσέλευση ήταν εντυπωσιακή, 
λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων να ακούσουν, να συμμετάσχουν και 
να γευτούν τις δημιουργίες των δυο ιστορικών εποχών που άκμασαν στον ελλαδικό χώρο. 
Τέτοιες προσπάθειες πρέπει να στηρίζονται και να επαναλαμβάνονται.

1.3.7.  Τοπική κουζίνα VS ξενοδοχειακής κουζίνας στους χώρους εστίασης

Η ελληνική ξενοδοχειακή κουζίνα υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Δυστυχώς καμία ξενοδο-
χειακή μονάδα του εξωτερικού δεν έχει στο δυναμικό της σημείο πώλησης με ελληνική 
κουζίνα. Ορισμένες αλυσίδες ξενοδοχείων, στο πλαίσιο εναλλαγής των menu και των hap-menu και των hap- και των hap-hap-
penings, συγκαταλέγουν ορισμένα αναγνωρισμένα εδέσματα, τα οποία δημιουργούν καλε-, συγκαταλέγουν ορισμένα αναγνωρισμένα εδέσματα, τα οποία δημιουργούν καλε-
σμένοι σεφ από τα αντίστοιχα ξενοδοχεία τους στην Ελλάδα.

 O Ferràn Adrià αναφέρει ότι «κουζίνα» είναι ένα ιδίωμα μέσω του οποίου μπορεί κανείς 
να εκφράσει αρμονία, δημιουργικότητα, ευτυχία, κάλλος, ποίηση, πολυπλοκότητα, μαγεία, 
χιούμορ, πρόκληση, κουλτούρα. Συνεπώς, η ανάλυση του τρόπου αξιολόγησής της είναι 
επιτακτική.

 Η προσφορά καλής τοπικής κουζίνας στους τουρίστες αποτελεί τη ραχοκοκαλιά μιας ελκυ-
στικής γαστρονομικής προσφοράς σε έναν προορισμό. Η δυνατότητα να γευτεί ένας επι-
σκέπτης τα χαρακτηριστικά τοπικά εδέσματα είναι μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
αφού αυξάνεται η απόλαυση και εμπλουτίζεται η επαφή του με μια σημαντική πτυχή του 
τοπικού πολιτισμού (ΣΕΤΕ, 2010).

 Η ξενοδοχειακή κουζίνα απευθύνεται κυρίως στους επισκέπτες (τουρίστες και εκδρομείς) 
της Ελλάδας. Πρέπει να συνδυάσει την τοπική κουζίνα, δηλαδή την επιθυμία του πελάτη να 
ανακαλύψει νέες τοπικές γεύσεις, σε συνδυασμό με τις συνήθεις γεύσεις (ένταση των τεσ-
σάρων γεύσεων) και τα έθιμα (ώρα και τρόπος σερβιρίσματος). 

48. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας: www.artifex.gr
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Ανάλογα με τη διαχείριση αυτής της ιδιαιτερότητας, οι ξενοδόχοι χωρίζονται σε τρεις κατη-
γορίες:

1.  Σε αυτούς που δίνουν έμφαση κυρίως στη διεθνή κουζίνα προσφέροντας ενδεχομέ-
νως και ένα μικρό αριθμό τοπικών εδεσμάτων. 

2.  Στους ξενοδόχους που δίνουν σαφή προτεραιότητα στην προσφορά τοπικής κουζίνας 
και στην ανάδειξη των προϊόντων που παράγει η περιοχή τους49. 

3.  Στους ξενοδόχους που βρίσκονται ανάμεσα στις δύο προηγούμενες κατηγορίες. Προ-
σφέρουν εδέσματα τοπικά, αλλά και ορισμένα από τη διεθνή κουζίνα.

1.3.8.  Προώθηση και δημιουργία γαστρονομικού προορισμού

Οι εθνικοί οργανισμοί (ΕΟΤ, ΟΠΕ, οι περιφέρειες) πρέπει να προβάλλουν μια συλλογή από 
τοπικές κουζίνες και όχι απαραίτητα μια ενιαία εθνική κουζίνα, με έμφαση στα θετικά των 
διατροφικών προτύπων. Κατ’ επέκταση, οι αυτοδιοικήσεις οφείλουν να δουλέψουν πάνω 
σε αυτό το σχέδιο, αναπτύσσοντας ώριμες δράσεις και σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων 
του τόπου. Με DVD, με σποτάκια σε ραδιοφωνικούς σταθμούς εθνικοτήτων που ενδιαφέ-DVD, με σποτάκια σε ραδιοφωνικούς σταθμούς εθνικοτήτων που ενδιαφέ-, με σποτάκια σε ραδιοφωνικούς σταθμούς εθνικοτήτων που ενδιαφέ-
ρουν τον τόπο, δίνοντας μεγάλη έμφαση στα τοπικά προϊόντα, στις τοπικές συνταγές, στα 
διατροφικά οφέλη και τελικά δομώντας ταξιδιωτικές εμπειρίες (πχ διαδρομές) γύρω από 
τις τοπικές γαστρονομικές ιδιαιτερότητες. Είναι φυσικό να αλλάζουν και να τροποποιού-
νται οι συνταγές από τόπο σε τόπο. Με αυτό τον τρόπο τονίζονται οι γευστικές διαφορές και 
αντιθέσεις μεταξύ των περιοχών, ώστε να αναδειχθεί πιο έντονα ο γαστρονομικός πλού-
τος της χώρας και να παρακινηθεί ο επισκέπτης να δοκιμάσει όλες τις παραλλαγές. Η πρό-
ταση δημιουργίας γαστρονομικού προορισμού του ΣΕΤΕ (έρευνα Δ. Κούτουλας) στηρίζε-
ται σε 3 φάσεις:

1η φάση: Διαμόρφωση Γαστρονομικού Χαρτοφυλακίου

2η φάση: Βrand Ελληνικής Γαστρονομίας

3η φάση: Επικοινωνιακό Πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από το πρόγραμμα που υπάρχει στο CD 
του προγράμματος.

Οι παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη του γαστροτουρισμού και αποτελούν το σημα-
ντικό χαρτοφυλάκιο με τις προϋποθέσεις ανάπτυξής του είναι οι εξής (ΣΕΤΕ, 2010 & Παλη-
σίδης, 2009):

●  Ανάδειξη τοπικών στοιχείων με έμφαση στην ιδιαιτερότητα, στη μοναδικότητα.

49. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της εταιρείας Logis de France, ενός δικτύου συνεργασίας ανεξάρ-
τητων ξενώνων, με πάνω από 3.000 οικογενειακά ξενοδοχεία, συνήθως δύο έως τριών αστέρων στη 
γαλλική επαρχία. Βασική πολιτική της εταιρείας είναι η προσφορά τοπικής κουζίνας και προϊόντων 
της περιοχής. Στον κατάλογο του εστιατορίου κάθε μέλους της Logis de France πρέπει να περιλαμβά-
νεται τουλάχιστον ένα μενού τριών πιάτων σε προσιτή τιμή που να αντανακλά την τοπική γαστρονο-
μική παράδοση. Πηγή: www.logis-de-france.fr
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●  Προβολή της ποικιλίας των προϊόντων.

●  Έμφαση στις υπηρεσίες του τόπου, στην πρόβλεψη της επιθυμίας του επισκέπτη.

●  Σύνδεση της κουζίνας με την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά.

●  Σύνδεση του τουρισμού με την παραγωγική βάση

●  Ενημέρωση των ντόπιων για τα οφέλη του τουρισμού και τον τρόπο προστασίας του 
τόπου.

●  Έμφαση στη φιλικότητα και στην ασφάλεια του προορισμού.

●  Επιδίωξη της συνεργατικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων.

●  Εκπαίδευση στελεχών (εστιάτορες, μάγειρες, σερβιτόροι, δημόσιοι λειτουργοί αυτοδιοί-
κησης και κράτους).

●  Εκπαίδευση – ενημέρωση των καταναλωτών με φυλλάδια αλλά και ηλεκτρονικά (δια-
δίκτυο)

Γενικά, το αναγνωρίσιμο όνομα ενός προορισμού (destination branding) πρέπει να διαμορ-destination branding) πρέπει να διαμορ- branding) πρέπει να διαμορ-branding) πρέπει να διαμορ-) πρέπει να διαμορ-
φώνεται με επαγγελματισμό και στοχευμένες δράσεις. Τα ελκυστικά γαστρονομικά προϊό-
ντα είναι αυτά που προβάλλονται μαζί με άλλες πτυχές του προορισμού. Το μάρκετινγκ στο 
διαδίκτυο έχει μεγάλη δυνατότητα για προσέγγιση των κατάλληλων επισκεπτών. Χαρακτη-
ριστικό της δυναμικής του κλάδου γαστρονομικού-οινικού τουρισμού είναι το γεγονός ότι 
στον παγκόσμιο ιστό Google καταγράφονται 19.100.000 αναζητήσεις για «gourmet travel» 
(ταξίδια καλοφαγάδων) και άλλες 10.500.000 για «gourmet club», καθώς και 84.000 για 
«γαστρονομικά ταξίδια» και 358.000 για «γαστρονομικές διακοπές» σε διάστημα ενός μήνα. 
Η προώθηση των υπηρεσιών σίτισης στα αεροδρόμια των περιοχών, η διάθεση γαστρο-
νομικού οδηγού στο αεροπλάνο από την εταιρεία που μεταφέρει τους επισκέπτες, οι χάρ-
τες εντοπισμού και προβολής μπορούν να πείσουν τον επισκέπτη να ξοδέψει περισσότερα 
χρήματα για την ικανοποίησή του. Το διαδικτυακό μάρκετινγκ και η ευχέρεια στις δημόσιες 
σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και τους τουριστικούς επαγγελματίες είναι πολύ σημαντι-
κοί παράγοντες επιτυχίας.

Σχεδιάγραμμα 2. Παράγοντες επιτυχίας στη διαχείριση γαστρονομικών προορισμών 
(πηγή: ΣΕΤΕ,2010)
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Παράλληλα το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο επιδιώκει να καθιερώσει το ελληνικό πρωινό 
με ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους διευθυντές και στους πελάτες των ξενοδοχείων. 
Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδας με τη δημι-
ουργία του Kalimera Greek Breakfast (www.gastronomy-council.gr). 

Εικόνα 11. Λογότυπο Kalimera Breakfast

Εικόνα 12. Λογότυπο ελληνικού πρωινού – Ξ.Ε.Ε.

Παραδείγματα και εφαρμογές

Ø  Γνωστές γιορτές με θέμα τη γαστρονομία στην Ελλάδα είναι: 

	 ●  H γιορτή της σαρδέλας στη Σκάλα Καλλονής και στην Πάτρα.

	 ●  Η γιορτή της σαρδέλας στα Μουδανιά της Χαλκιδικής.

	 ●  To «Αίγινα Φιστίκι Φεστ».

	 ●  Η γιορτή της τσακώνικης μελιτζάνας (Αργολίδα).

	 ●  Η γιορτή τρούφας στο Πήλιο.

	 ●  Η γιορτή για το καρπούζι Φιλιατρών και των Βασιλικών (Θεσσαλονίκη).

	 ●  Η γιορτή βουβαλιού (Σέρρες).
Επίσης σπουδαία μουσεία με θέμα τη διατροφή και τη γεωργία είναι:

	 ●  Τα μουσεία της ελιάς και του ελληνικού λαδιού (Σπάρτη και Λέσβος).

	 ●  Το Μουσείο Αμπέλου και Οίνου (Νάουσα).

	 ●  Το Μουσείο Ούζου Βαρβαγιάννη (Πλωμάρι Λέσβου).

	 ●  Το Μουσείο Άρτου ( Αμφίκλεια).
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Ø  Οι προορισμοί που φημίζονται για ένα μόνο γαστρονομικό προϊόν προσπαθούν να δημι-
ουργήσουν μια ευρύτερη γκάμα εμπειριών. Παράδειγμα είναι η ανάπτυξη γαστρονο-
μικού προϊόντος, όπου γίνεται ανάδειξη κυρίως των τεχνικών επεξεργασίας και όχι 
της παραγωγής, γεγονός που δίνει μεγαλύτερη αξία στην αξιολόγηση της προσπάθειας. 
Στο Τορίνο της Ιταλίας ο τοπικός οργανισμός50 εισήγαγε το «ChocoPass». Η περιοχή 
φημίζεται παγκοσμίως για τα προϊόντα της γης της. Παρόλα αυτά δημιούργησαν ένα 
κοινό προϊόν προώθησης με τη σοκολάτα. Η περιοχή είναι γνωστή για τα ζαχαροπλα-
στεία και τις σοκολατερί. Το προϊόν δίνεται σε μορφή κουπονιού και αγοράζεται σε μια 
καθορισμένη τιμή. Το συγκεκριμένο κουπόνι παροτρύνει τον καταναλωτή να πραγματο-
ποιήσει εντός τριημέρου 22 δοκιμές προϊόντων σοκολάτας (πραλίνες, ζεστή σοκολάτα, 
σοκολατίνες, πανακότα) σε διαφορετικά ζαχαροπλαστεία και καφέ. Παράλληλο όφελος 
της περιοχής είναι ο αυξανόμενος ανταγωνισμών μεταξύ των όμορων επιχειρήσεων, 
γεγονός που ανεβάζει την ποιότητα των προϊόντων.

Ø  Άκρως πετυχημένο εγχείρημα είναι και αυτό της περιοχής Σαβοϊας της κεντρικής ΝΑ 
Γαλλίας, όπου σε τρεις πόλεις οργανώνεται εβδομάδα γαστρονομίας κατά τη χαμηλή 
τουριστική περίοδο, όπου και σερβίρεται ένα κοινό μενού Table d’hôte σε όλα τα εστια-Table d’hôte σε όλα τα εστια- d’hôte σε όλα τα εστια-d’hôte σε όλα τα εστια-’hôte σε όλα τα εστια-hôte σε όλα τα εστια-ôte σε όλα τα εστια-te σε όλα τα εστια- σε όλα τα εστια-
τόρια. Το μενού έχει επιμεληθεί αντιπροσωπεία που ορίζεται από τον οργανισμό τουρι-
στικής προβολής της περιοχής και σκοπός είναι να τονωθεί η τοπική εφοδιαστική αλυ-
σίδα: Παραγωγή, Διάθεση, Μεταποίηση, Προσφορά.

Εικόνα 13. Πρόταση: Μενού γαστρονομικής εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη

50. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Τουρισμού του Τορίνου: http://
old.turismotorino.org/index.php?id=688&navCmd=reset



115ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  |  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΦΟΡΕΙΣ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ø  Υπάρχει ακόμη ένα παράδειγμα που ίσως σας τραβήξει το ενδιαφέρον για αντιγραφή 
και παρουσίαση στο δικό σας τόπο. Γνωστό είναι το φεστιβάλ του Λάντλοου στην Αγγλία. 
Το «Φεστιβάλ Φαγητού και Ποτού του Ludlow Marches»51 είναι ένα από τα μεγαλύτε-
ρης διάρκειας φεστιβάλ γαστρονομίας που εμφανίστηκε στα τελευταία χρόνια στο Ηνω-
μένο Βασίλειο. Διοργανώνεται πάντα στα μέσα Σεπτεμβρίου και διαρκεί τρεις ημέρες. 
Γίνεται στη μικρή γραφική πόλη του Λάντλοου και προσελκύει 25.000 επισκέπτες κάθε 
χρόνο. Πλέον, στο 16ο χρόνο της λειτουργίας του, το φεστιβάλ έχει αναγνωριστεί ως 
υποδειγματικό μοντέλο καλής πρακτικής. 

Εικόνα 14. Λάντλοου, Food Festival

Η πόλη του Λάντλοου έχει 10.000 κατοίκους και έχει εμπορικό χαρακτήρα. Στην πόλη υπάρ-
χουν πέντε εστιατόρια με βραβεία αστεριών Michelin. Η συγκεκριμένη πόλη είναι γνωστή 
και για το Φεστιβάλ Τέχνης του Μαΐου. Οι στόχοι της οργάνωσης είναι: 

●  η αναζωογόνηση της πόλης από τους ντόπιους και τους τουρίστες.

●  η διατήρηση και προώθηση της τοπικής διατροφικής κουλτούρας και η προστασία των 
ντόπιων παραγωγών τροφίμων από την «απειλή» των σούπερ μάρκετ.

●  η συμμετοχή όλων. Φεστιβάλ χωρίς αποκλεισμούς– με την εμπλοκή όλων, ατόμων και 
ομάδων.

Τα πιο σημαντικά στοιχεία στην επιτυχία της διοργάνωσης είναι η χωροθεσία και ο εθε-
λοντισμός των κατοίκων. Κατά τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του φεστιβάλ διορίστηκε ένας 
μερικής απασχόλησης διευθυντής. Τώρα το φεστιβάλ απασχολεί δύο υπαλλήλους μερικής 
απασχόλησης. Το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές, 
συνολικά 150 άτομα. Ο τρόπος που οργανώνονται και διοικούνται οι εθελοντές είναι ζωτι-
κής σημασίας για την επιτυχία του φεστιβάλ. Το 2001 το φεστιβάλ απέκτησε εταιρική μορφή 
και διορίστηκε διοικητικό συμβούλιο. 

Ø  Ένα νέο προϊόν που συζητείται στη Βόρεια Ελλάδα (πρόταση Γ. Παλησίδη) για την 
ανάπτυξη γαστρονομικού φεστιβάλ είναι αυτό του περιστασιακού πολυεστιατορίου 
«MultiSenses». Η διάρκειά του θα είναι τέσσερις ημέρες (Πέμπτη, Παρασκευή, Σάβ-

51. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.foodfestival.
co.uk/index.html & www.youtube.com/watch?v=ISmiVtQmvXE 
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βατο και Κυριακή) και βασικό σκοπό θα έχει την ψυχαγωγία και εκτόνωση των κατοί-
κων της πόλεως και των επισκεπτών. Ο τρόπος εκδήλωσης βασίζεται σε ένα κοινό 
κόστος συμμετοχής για τον επισκέπτη, για παράδειγμα οκτώ ευρώ το άτομο. Κάθε επι-
σκέπτης πληρώνει στην είσοδο και προχωρά προς τους τοπικούς παραγωγούς (της 
περιφέρειας) όπου γεμίζει με πέντε προϊόντα ανά εισιτήριο το καλάθι του. Στη συνέχεια 
το πηγαίνει σε όποιο εστιατόριο επιθυμεί ώστε να του το μαγειρέψουν όπως επιθυμεί 
ο σεφ. Τα ποτά χρεώνονται χωριστά (βλ. Εικόνα: Πιλοτική ιδέα για Φεστιβάλ Γαστρονο-
μίας). Με αυτό τον τρόπο γίνονται γνωστά όλα τα εστιατόρια της πόλης και συναγωνίζο-
νται στα πλαίσια της ευγενούς άμιλλας. 

Εικόνα 15. Πιλοτική ιδέα για Φεστιβάλ Γαστρονομίας

1.3.9.  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

    Ερωτήσεις

1. Τι ονομάζουμε Τουρισμό και τι Γαστροτουρισμό;

2. Τι ονομάζουμε Εναλλακτικό Τουρισμό και τι Τουριστική Εμπειρία;

3.  Ποιοι είναι οι άξονες προώθησης του Τουρισμού από τον ΕΟΤ (με βάση το λογότυπό 
του);

4.  Ποια είναι τα πλεονεκτήματα & ποια είναι τα μειονεκτήματα του γαστρονομικού τουρι-
σμού;
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5. Ποιο είναι το προφίλ του γαστροτουρίστα;

        Ασκήσεις

1.  Το ελληνικό λογότυπο συμβολίζει τους 11 άξονες στρατηγικής του τουρισμού (βοτσαλά-
κια).

    Σωστό                                              Λάθος

2. Ο γαστροτουρισμός είναι υποενότητα του τουριστικού προορισμού.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Ο ΕΟΤ είναι υπεύθυνος για τη συνολική προβολή της Ελλάδας στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό.

    Σωστό                                              Λάθος

4. Γνωστός τουριστικός προορισμός για τη γαστρονομία της είναι η Τοσκάνη. 

    Σωστό                                              Λάθος

5. Ο γαστροτουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα.

    Σωστό                                              Λάθος

6. Οι παράγοντες που παρακινούν τους επισκέπτες είναι:
 α)  Θέλγητρα τουριστικού προορισμού (φυσικά, κατασκευασμένα, πολιτιστικά, κοινω-

νικά).
 β) Εγκαταστάσεις και υπηρεσίες τουριστικού προορισμού.
 γ) Ευκολία προσέγγισης τουριστικού προορισμού.
 δ)  Όλα τα παραπάνω.

7.  Η γνώση διαμορφώνει συμπεριφορές, αλλά εφόσον υπερπηδήσει ….εμπόδια που 
καταπιέζουν το άτομο.

 α) Κοινωνικά.
 β) Ψυχολογικά.
 γ) Περιβαλλοντικά.
 δ)  Όλα τα παραπάνω.

8. Δείκτες πολιτισμού μιας χώρας ή μιας περιοχής είναι:
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 α) Ο τουρισμός και ο αθλητισμός.
 β) Ο τουρισμός και η πολιτική.
 γ) Η παιδεία (εκπαίδευση) και η περιβαλλοντική συνείδηση.
 δ) Το α και το γ.

9. Ποιο από τα παρακάτω είναι μειονέκτημα του γαστροτουρισμού;
 α) Βοηθά στην ανάπτυξη ενός τόπου και στην εξωστρέφειά του.
 β) Δημιουργεί κοινωνικές αντιθέσεις μεταξύ των κατοίκων.
 γ) Παρέχει υπηρεσίες στους ντόπιους.
 δ) Προφυλάσσει την τοπική παράδοση (μουσεία).

10.Οι γαστροτουρίστες προέρχονται κυρίως από:
 α) Γαλλία, Αιθιοπία, Αίγυπτο.
 β) Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία.
 γ) Βραζιλία, Μεξικό, Ιαπωνία.
 δ) Βραζιλία, Ιταλία, Γερμανία.

Απαντήσεις ασκήσεων

1. Λ 2. Σ 3. Σ         4. 5. Σ
6. δ) 7. δ) 8. δ) 9. β) 10. β)

Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση 

Ατομική ή ομαδική άσκηση
1.  Εφαρμόστε μια πολιτική προώθησης των επισιτιστικών επιχειρήσεων βάσει των επι-

χειρήσεων που υπάρχουν γύρω από την επιχείρησή σας. Στη συνέχεια συζητήστε το 
θέμα με τον εκπαιδευτή σας και με τους άλλους επιχειρηματίες και τέλος καταθέστε την 
πρότασή σας στο δήμο σας (τμήμα τουρισμού).

2.  Δομήστε τη στρατηγική προώθησης που θα επιθυμούσατε να έχουν τα εστιατόρια της 
περιοχής σας βάσει της ελληνικής στρατηγικής των εννέα αξόνων (λογότυπο ΕΟΤ).

3.  Δημιουργήστε μια γαστρονομική εβδομάδα ή μήνα ή Σαββατοκύριακο για τον τόπο σας. 
Ποια εδέσματα θα συμπεριλαμβάνατε στο εδεσματολόγιο Table d’hôte;

1.3.10.  Βοηθητικό υλικό μελέτης

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Page, S. (2003). Εισαγωγή στον Τουρισμό. Αθήνα: Παπαζήση.
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Doswell, R. (2002). Τουρισμός. Αθήνα: Κριτική. 
Middleton, V. & Hawkins, R. (2004). Τουριστικό Μάρκετινγκ για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μετά-, V. & Hawkins, R. (2004). Τουριστικό Μάρκετινγκ για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μετά-V. & Hawkins, R. (2004). Τουριστικό Μάρκετινγκ για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μετά-. & Hawkins, R. (2004). Τουριστικό Μάρκετινγκ για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μετά-Hawkins, R. (2004). Τουριστικό Μάρκετινγκ για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μετά-, R. (2004). Τουριστικό Μάρκετινγκ για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μετά-R. (2004). Τουριστικό Μάρκετινγκ για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μετά-. (2004). Τουριστικό Μάρκετινγκ για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μετά-
φραση: Τσάρτας, Π. & Ζαχαράτος, Γ..Αθήνα: Κριτική.
Λαγός, Δ. (2005). Τουριστική Οικονομική. Αθήνα: Κριτική.
Μαγνήσαλης, Γ. (1981). Συμπεριφορά του Καταναλωτή. Αθήνα: Interbooks.
Σχίζας, Γ. (1998). Ο Άλλος Τουρισμός. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις, Middleton.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Ισπανικός Οργανισμός Τουρισμού: www.spain.info

● Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού: www.gnto.gr

●  Τουριστικός Οργανισμός Περιφέρειας της Καταλονίας στην Ισπανία για το γαστρο-
τουρισμό (πρωτεύουσα Βαρκελώνη): www.turismedecatalunya.com/gastronomia/
gast_M_n1_ruta.

 asp?codi_ruta=0405 

●  Τουριστικός Οργανισμός Περιφέρειας του Τορίνου στην Ιταλία για το γαστροτουρισμό: 
www.provincia.torino.it/agrimont/sapori/paniere/

●  Τουριστικός Οργανισμός Περιφέρειας του Μπορντό στη Γαλλία για το γαστροτουρισμό: 
www.bordeaux-tourisme.com

●  Τουριστικός Οργανισμός Σιγκαπούρης: www.visitsingapore.com
 Οδηγός γαστρονομίας στην Ισπανία: www.guiadelocio.com
  Tour Operator γαστρονομικού τουρισμού: www.countryhousetours.com/asp/

enquiries.asp?
 ObjectID=310&Mode=0&RecordID=17

●  Οινοθεραπεία: www.sources-caudalie.com

1.3.11.  Ενδεικτική βιβλιογραφία
Hall, C.M. (2011). Αργό Φαγητό, Αργός Τουρισμός; Διατροφικά χιλιόμετρα, εντοπιότητα και 

το κίνημα διατροφικού προστατευτισμού. 1ο Συμπόσιο επαγγελματιών επισιτιστι-
κού κλάδου βαλκανικών χωρών «Οι επιχειρήσεις επαγγελματικής εστίασης ενάντια 
στην οικονομική κρίση», Λέσχη Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος «Ολύμπιος Ζευς., Θεσσα-
λονίκη 11 Μαρτίου 2011, Περίπτερο 12, ΔΕΘ.

Mintel 2009, Gastronomic Tourism-International, Travel & Tourism Analyst/ No4.

Sharples, L. (2011). Δραστηριοποίηση των Τοπικών Κοινοτήτων στη Διοργάνωση Γαστρο-Δραστηριοποίηση των Τοπικών Κοινοτήτων στη Διοργάνωση Γαστρο-
νομικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Η Περίπτωση του Φεστιβάλ Φαγητού του 
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Ludlow. 1ο Συμπόσιο επαγγελματιών επισιτιστικού κλάδου βαλκανικών χωρών 
«Οι επιχειρήσεις επαγγελματικής εστίασης ενάντια στην οικονομική κρίση», Λέσχη 
Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος «Ολύμπιος Ζευς., Θεσσαλονίκη 11 Μαρτίου 2011, Περί-
πτερο 12, ΔΕΘ.

This H. (2009). «Goût, saveur, odeur, arôme?», L’Αctualité Chimique 332 (2009), σ. 3.

TIA 2007, Comprehensive Culinary Travel Survey Provides Insights on Food and Wine 
Travelers. Washington: Travel Industry Association.

Ηγουμενάκης, Ν. & Κραβαρίτης, Κ. (2004). Τουρισμός. Βασικές Έννοιες. Αθήνα: Interbooks.

Ι. Χατζημηνάς, «Οι γεύσεις που δε ξέχασα», Διατροφή και Υγεία, Αθήνα 2001.Ματάλα, Α-Λ. 
(2008). Ανθρωπολογία της διατροφής. Αθήνα: Παπαζήση.

Μπόσκου, Γ. & Παλησίδης, Γ.. (2010). Άρθρο «Οι Έλληνες και η αίσθηση της γεύσης». 
Αθήνα: Περιοδικό «Αρχαιολογία» τεύχος 115, σελ. 6-13.

Μπόσκου, Γ. & Παλησίδης, Γ.. (2011). Άρθρο «Οι αλλαγές στη μαγειρική και στην εστίαση 
στο χρόνο». Αθήνα: Περιοδικό «Αρχαιολογία» τεύχος 117, σελ. 18-25.

Παλησίδης, Γ., Δαγκλή, Ε., Δαδήρα, Ε. (2010). «Γαστρονομικός τουρισμός, κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη». Πτυχιακή εργασία στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Θεσ-
σαλονίκη: Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Παλησίδης, Γ. (2009). Γεωγαστρονομία. Θεσσαλονίκη: Σημειώσεις μαθήματος στο Αλεξάν-
δρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων-Εργαστήριο Γαστρονο-
μίας. σελ. 42.

Σκουλάς, Ν. (2009). Οινικός και Γαστρονομικός Τουρισμός, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της Κρήτης. Συμπόσιο: Γιορτή Κρητικού Κρασιού και Τοπικών Παραδοσιακών Προ-
ϊόντων. Δήμος Ρεθύμνης: 16/06/2009.

Τσάρτας, Π. (1995). Οι κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισμού. Αθήνα: ΕΚΚΕ. 

ΣΕΤΕ (2010). Γαστρονομικός Τουρισμός. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επι-
χειρήσεων.

1.3.12.  Σύνοψη

Ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του ανθρώπου. Είναι μια 
έμφυτη ανάγκη του να γνωρίσει το νέο, το διαφορετικό. Πολλές πόλεις και περιοχές έχουν 
επενδύσει στον τουρισμό. Η νέα μορφή τουρισμού είναι ο εναλλακτικός, ο οποίος χαρακτη-
ρίζεται από τα μικρά γκρουπ ατόμων οι οποίοι επιθυμούν να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες. 
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον κλασσικό τουρισμό που βασιζόταν σε μεγάλες ομάδες 
ανθρώπων με κοινές εμπειρίες. Ο γαστρονομικός τουρισμός είναι υποενότητα του εναλ-
λακτικού τουρισμού και μπορεί να βοηθήσει στην εξωστρέφεια μιας περιοχής και κυρίως 
των περιοχών της υπαίθρου. Τα οφέλη από τη γαστρονομία διαχέονται, εκτός από τον τομέα 
του τουρισμού, σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων. Είναι προφανές ότι ένα 
άριστο πρωινό, ένα καλό γεύμα, ένα ιδιαίτερο δείπνο θα αυξήσουν την ικανοποίηση του 



121ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  |  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΦΟΡΕΙΣ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

επισκέπτη. Κατ’ επέκταση θα αυξηθεί η δαπάνη για τη διατροφή, την επί τόπου κατανάλωση 
καθώς και την εμπορική (τυποποιημένη για κατανάλωση στη μόνιμη κατοικία ή για δώρο). 
Έτσι ενισχύεται η τοπική κοινωνία οικονομικά και ηθικά λόγω της έμμεσης ενθάρρυνσής 
της από τις αυξημένες πωλήσεις. Μεγάλες στρατηγικές προώθησης τουρισμού έχουν στη-
ριχτεί και θα εξακολουθήσουν να στηρίζονται στο γαστροτουρισμό. 
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Εισαγωγή

Σκοπός

Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι να γνωρίσεις τις γνωστές τοπικές κουζί-
νες της Ελλάδας, αλλά και ξένων χωρών, ώστε να είσαι σε θέση να προσαρ-
μόσεις τα εδέσματά σου σύμφωνα με τη ζήτηση των πελατών σου.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να κατανοείς τύπους κουζινών.

	 ●	  Να προσδιορίζεις τις ανάγκες για αλλαγή στο εδεσματολόγιο της επι-
χείρησής σου.

	 ●	  Να απαριθμείς τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων κουζινών. 

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να εντοπίσεις τις διαφορές και τις ομοιότητες των κουζινών.

	 ●	  Να διακρίνεις τις αλλαγές που πρέπει να κάνεις στα προσφερόμενα 
είδη του καταλόγου σου.



	 ●	  Να χρησιμοποιείς τις πληροφορίες του βιβλίου για αύξηση των κερ-
δών σου.

■ Σε επίπεδο στάσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να διαμορφώνεις (σε συνεργασία με το σεφ) ένα πλάνο «εδεσμάτων 
ημέρας» βάσει των κουζινών (Ελλάδας ή και εξωτερικού).

	 ●	  Να προσαρμόζεις στις απαιτήσεις των πελατών τον κατάλογό σου.

	 ●	  Να εφαρμόζεις στρατηγική προσδιορισμού της καταγωγής των εδε-
σμάτων.

Έννοιες – Λέξεις κλειδιά

Τοπική κουζίνα, εθνική κουζίνα, διεθνής κουζίνα, θρησκευτική διατροφή, 
διατροφή εθίμων και παράδοσης.

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην παρούσα υποενότητα θα παρουσιαστούν οι τοπικές και εθνικές κουζίνες της Ελλά-
δας καθώς και ορισμένες του εξωτερικού. Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η βιβλιο-
γραφική και εμπειρική προσέγγισή μας στο διατροφικό πεδίο μιας περιοχής. Το παραδοσι-
ακό έδεσμα σημαίνει αλλαγή από το καθημερινό αστικό περιβάλλον της εστίασης το οποίο 
είναι ένα κράμα πολλών εθνοτήτων. Πολλές φορές ταυτοποιείται η καταγωγή κάποιου από 
τον τρόπο μαγειρέματος (Παλησίδης, 2009), τα υλικά που χρησιμοποιεί για τη σύνθεση των 
εδεσμάτων καθώς και τον τρόπο που γευματίζει. Κάθε περιοχή έχει τους δικούς της τρό-
πους και τις δικές της μεθόδους, οι οποίοι διαιωνίζονται εδώ και πολλά χρόνια. Τι θεωρεί-
ται πραγματικά παραδοσιακό έδεσμα; Ποια είναι η τοπική κουζίνα του τόπου σας; 

Στη συνέχεια θα χαρτογραφήσουμε δειγματοληπτικά τη γαστρονομική παράδοση της 
Ελλάδας, ώστε αυτό να σας βοηθήσει στην οργάνωση του εδεσματολογίου και των εργα-
σιών σας. Η παρουσίαση αυτή δε σημαίνει ότι καλύπτεται όλη η παράδοση των περιοχών. 
Σίγουρα όμως θα σας δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσετε ένα σύνολο εδεσμάτων πλούσιο 
σε υλικά εποχής και τεχνοτροπίες. Να θυμάστε πάντα ότι η καλύτερη πολιτική για μια επι-
χείρηση του κλάδου Ho.Ca.Re.Ca.(Hotels, Caterings, Restaurants, Cafés) είναι η χρήση 
εποχιακών προϊόντων και η επιλογή πολλών τοπικών τεχνικών και σκευών για τη μαγει-
ρική αξιοποίησή τους, υπό τους κανόνες της ορθής πρακτικής υγιεινής. 

126 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ



127ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  |  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΦΟΡΕΙΣ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1.4.1.  Παράδοση και γαστρονομική παράδοση

Τι είναι παράδοση; Τι είναι γαστρονομία; Τι είναι γαστρονομική παράδοση; Σε αυτή την παρά-
γραφο θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε τους παραπάνω όρους. Παράδοση είναι τα 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά ενός συνόλου ανθρώπων. Τα πολιτιστικά αυτά χαρακτηριστικά 
προέρχονται από τη θρησκεία, από συγκυρίες, από ξένες επιρροές (μετανάστευση και επα-
ναπατρισμός, κατακτητές). Παράδοση52 είναι η κληρονομιά του παρελθόντος. Από τα γεγο-
νότα και τις πράξεις που οι λαοί κληρονομούν απομονώνουν τα λάθη προς συμμόρφωση 
και διαιωνίζουν τα θετικά. Σε αυτά συχνά αναφέρονται με τον πρέποντα σεβασμό και τη 
δέουσα ευγνωμοσύνη. Μια διαφορετική προσέγγιση της λέξης «παράδοση» είναι η μετα-
βίβαση, συνήθως προφορική, από τη μία γενιά στη άλλη δοξασιών, ιδεών, τρόπων δράσης 
και συμπεριφοράς, το σύνολο των πνευματικών μνημείων, των δεξιοτήτων, των ιδεών, 
των υλικών αγαθών, καθώς επίσης και η πείρα που κληροδοτούν οι προγενέστεροι στους 
μεταγενέστερους (Σωτηρόπουλος, Α.53). 

Γαστρονομική παράδοση είναι οι πνευματικές (από στόμα σε στόμα) και ιστορικές (σε 
βιβλία, βίντεο, φωτογραφίες) διατροφικές και μαγειρικές συνήθειες του έθνους που μετα-
βιβάζονται από τις παλιές γενιές και παραλαμβάνονται από τις νέες (Παλησίδης, 2010). Οι 
διαιτητικές συνήθειες αποτελούν μέρος της κουλτούρας και διαιωνίζονται ως πολιτιστικό 
στοιχείο. Οι πρώτες επιρροές του ατόμου διαμορφώνουν και τις διατροφικές συνήθειές 
του. Το αποτέλεσμα είναι να τις «κουβαλάει» και να προσπαθεί να τις διαδώσει, είτε συνει-
δητά είτε ασυνείδητα (Ματάλα, 2008). Η γαστρονομική παράδοση γίνεται αντιληπτή μόνο 
όταν επισκεπτόμαστε έναν διαφορετικό τόπο ή μια οικογένεια που προέρχεται από διαφο-
ρετικό τόπο και ζει στο δικό μας κοινωνικό περιβάλλον (Fieldhouse, 1986).

Παραδοσιακό τρόφιμο είναι αυτό που καταναλώνεται συχνά ή σχετίζεται με συγκεκριμέ-
νες εορταστικές περιόδους ή/και εποχές, που μεταφέρεται από τη μία γενιά στην άλλη, που 
παρασκευάζεται με συγκεκριμένο τρόπο σύμφωνα με τη γαστρονομική κληρονομιά που 
έχει, που διακρίνεται και ξεχωρίζει εξαιτίας των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών και 
που σχετίζεται με συγκεκριμένες τοπικές περιοχές, περιφέρειες ή χώρες. Ο συγκεκριμέ-
νος ορισμός δόθηκε κατόπιν μεγάλης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε έξι ευρωπαϊκές 
χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία, Πολωνία και Ισπανία). Παρουσιάστηκε μέσω δια-
δικτυακής έρευνας σε 4.828 καταναλωτές54. Η έρευνα ανέδειξε και τα στοιχεία που ορίζουν 
την εικόνα των παραδοσιακών τροφίμων. Σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα 
αναδείχθηκε μια πολύ θετική εικόνα για τα παραδοσιακά τρόφιμα, με μέση βαθμολογία το 
5,8 στην κλίμακα από 1 έως 7 (1= πολύ αρνητική, 7= πολύ θετική). Οι τρεις κύριοι άξονες 

52. Αποφθέγματα για τη λέξη «παράδοση»: «Αισθάνθηκα πάντα σεβασμό για την παράδοση, γιατί είναι 
φορέας μιας συσσωρευμένης εμπειρίας. Ποτέ όμως δεν υποτάχθηκα σ’ αυτήν» Τσάτσος Κ. «Η διδα-
σκαλία δεν είναι χαμένη τέχνη, ενώ ο σεβασμός προς τη διδασκαλία ήταν μια καλή, αλλά χαμένη 
παράδοση» Μπαρζέν Ζ. «Ξεσκέπασε τη δημοτική παράδοση, και πρόσωπο με πρόσωπο θα αντικρί-
σεις γυμνή την ψυχή σου» Δραγούμης Ίωνας. «Παράδοση: ένα κομμάτι απ’ το παρελθόν, το οποίο 
βοηθάμε να μετακομίζει στο μέλλον» Κρότοφ Β.

53. Πηγή ορισμών: Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο: www.sch.gr 
54. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε: ΣΕΒΤ, Δρ Φ. Σάλτα (fotsal@sevt.gr), Matforsk AS 

(Norwegian Food Research Institute), M. Hersleth, (margrethe.hersleth@nofima.no).
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της θετική άποψης για τα παραδοσιακά τρόφιμα ήταν: 
●  η «καλή γεύση», 
●  η «υψηλή (οπτικά, αρωματικά) ποιότητα» και 
●  η «συνεπής (σταθερή) ποιότητα». 

Η παράδοση δε συνδέεται αναγκαστικά με το συντηρητικό σύνδρομο. Ο συντηρητικός επι-
χειρηματίας είναι προσκολλημένος στη νοσταλγία για το παρελθόν και επιμένει στην ανά-
γκη διαφύλαξης και συντήρησης των παραδόσεων γι’ αυτό το λόγο. Αυτό συμβαίνει επειδή 
το παλιό είναι και δοκιμασμένο, αποτελεί καταστάλαγμα πείρας, συνεπώς και εγγυάται την 
επιτυχία. Το παλιό όμως εμπεριέχει και προκαταλήψεις και κατεστημένες συνήθειες που 
δυναστεύουν τις κοινωνίες, όπως επεσήμανε ο Μαρξ το 1852: «H παράδοση όλων των 
νεκρών γενεών επικάθεται σαν εφιάλτης στο μυαλό των ζώντων». Η παράδοση αποτελεί 
εμπόδιο στην ορθολογική σκέψη και στην πρόοδο (Ντεκάρτ, 1830). Ενώ η κοινωνία επι-
θυμεί την πρόοδο δυσκολεύεται να απαλλαγεί από δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις που 
συχνά είναι επιστημονικά αβάσιμες (Δημητράκος, 2006). 

Τα στοιχεία της παράδοσης είναι μια αλυσίδα. Ξεκινούν από το παρελθόν και φθάνουν μέχρι 
την εποχή μας ανανεωμένα, με νέες μορφές, νέες προοπτικές, και μπορούν να προσαρ-
μοστούν στις σημερινές συνθήκες. Ένας διάσημος σύγχρονος Γάλλος θεολόγος και κληρι-
κός λέει: «Είμαι ένας άνθρωπος της παράδοσης μέσα στην αλλαγή. Η παράδοση είναι εντε-
λώς διαφορετικό πράγμα από μια μηχανική και επαναληπτική κατάφαση του παρελθόντος. 
Είναι η ενεργητική παρουσία μιας αρχής σε όλο το μάκρος της ιστορίας της». Στοιχεία που 
συνθέτουν τη γαστρονομική παράδοση είναι:
●  θρησκευτικά 
●  λαογραφικά (τέχνες, μουσική) 
●  πολιτιστικά (πανηγύρια, κουρμπάνια) 
●  τεχνολογικά
●  αρχιτεκτονικά
●  συνεταιριστικά

Τοπική κουζίνα είναι το σύνολο των προϊόντων ενός τόπου, μιας γεωγραφικής περιοχής, 
τα οποία επεξεργάζονται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες με τεχνικές που μεταφέρθηκαν 
από τη γιαγιά και τη μαμά τους, και παρουσιάζονται με τον τρόπο που ορίζουν τα ήθη, τα 
έθιμα, η θρησκεία, η παράδοση και τα τηλεοπτικά ή μεταφερόμενα ερεθίσματα. 

Εθνική κουζίνα είναι το σύνολο τοπικών κουζινών, γεωγραφικών περιοχών ή μικροεθνο-
τήτων μέσα σε μια μεγαλύτερη ή μικρότερη κοινωνία (Παλησίδης, 2009).

Διεθνής κουζίνα είναι τα εδέσματα σύμβολα με τα οποία έγιναν γνωστές οι κουζίνες ξένων 
χωρών.

1.4.2.  Παροιμίες, δεισιδαιμονίες και λαϊκές ρήσεις με θέμα τα τρόφιμα

Όλα τα αγαθά εντάσσονται σε ένα πολιτισμικό σύστημα αξιολόγησης, στο οποίο η κάθε κοι-
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νωνία προσδίδει σε πολλά τρόφιμα θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά. Τα τρόφιμα έχουν 
συνδεθεί με την ιστορία, με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ακούμε συνέχεια ελλη-
νικές, γαλλικές, ιταλικές, κινεζικές παροιμίες σχετικά με τα τρόφιμα, που σκοπό έχουν να 
προστατεύσουν, να αποδείξουν κάτι και να θυμίσουν στο νέο ή στον αδαή ότι η ιστορία επα-
ναλαμβάνεται και ότι πρέπει να προσέξει (Ματάλα,2008:19).

1.4.2.1.  Λαϊκές ρήσεις 

●  Σπουδαία τα λάχανα: Η φράση ξεκίνησε από το εξής περιστατικό. Σε κάποιο χωριό, πριν 
από το 1821, πέρασε ο απεσταλμένος του Μπέη για να εισπράξει τη δεκάτη. Η δεκάτη 
ήταν και αυτή μια από τις τρομερές φορολογίες των χρόνων εκείνων. Όλοι όμως οι 
χωρικοί τού απάντησαν πως δεν είχαν να πληρώσουν το φόρο, μια και τα λάχανά τους 
έμειναν απούλητα. Τότε ο φορατζής τούς είπε πως θα έστελνε ζώα και ανθρώπους για 
να φορτώσει τα λάχανα και να πατσίσουν έτσι το χρέος τους.  Έτσι και έγινε.  Έκτοτε 
όμως οι χωρικοί έλεγαν «σπουδαία τα λάχανα» για να πατσίσουν τα χρωστούμενα. 

●  Να μένει το βύσσινο: Ο μύθος λέει πως κάποτε κάποιος ψηφοφόρος ενός βουλευτή 
παράγγειλε στο σερβιτόρο του καφενείου όπου συναντήθηκαν ένα βύσσινο, ώστε να 
τον φιλέψει και έτσι να πετύχει το ρουσφέτι του. Ο βουλευτής δε φαινόταν να θέλει να 
τον βοηθήσει. Αγανακτισμένος τότε ο ψηφοφόρος, ο οποίος έβλεπε πως δε θα κατά-
φερνε τίποτα, φώναξε δυνατά στο σερβιτόρο «να μένει το βύσσινο». Έτσι γεννήθηκε μια 
καινούργια λαϊκή έκφραση κάπου στα 1905 με 1908.

●  Μου έψησε το ψάρι στα χείλη: Ο λαός του Βυζαντίου γιόρταζε με μεγάλη κατάνυξη και 
πίστη όλες τις ημέρες της Σαρακοστής. Το φαγητό του ήταν μαρουλόφυλλα βουτηγ-
μένα στο ξίδι, μαυρομάτικα φασόλια, φρέσκα κουκιά και θαλασσινά. Στα μοναστήρια 
όμως τα πράγματα ήταν ακόμη πιο αυστηρά, αν και πολλοί καλόγεροι, που δεν μπο-
ρούσαν να κρατήσουν περισσότερο τη νηστεία, έκαναν πολλές φορές κρυφές αμαρ-
τίες και έτρωγαν αβγά ή έπιναν γάλα. Αν τύχαινε κάποιος από αυτούς να πέσει στην 
αντίληψη των άλλων, καταγγελλόταν αμέσως στο ηγουμενοσυμβούλιο και καταδικα-
ζόταν στις πιο αυστηρές ποινές. Κάποτε λοιπόν ένας καλόγερος, ο Μεθόδιος, πιάστηκε 
να τηγανίζει ψάρια μέσα σε μια σπηλιά κοντά στο μοναστήρι. Το αμάρτημά του θεωρή-
θηκε φοβερό. Η τιμωρία του ήταν να του γεμίσουν το στόμα με κάρβουνα και να του 
βάλουν ένα ωμό ψάρι να ψηθεί επάνω τους. Ο καλόγερος φυσικά πέθανε μετά από 
λίγο, ωστόσο έμεινε η φράση.

●  Πιες ξύδι να ξεθυμώσεις ή πιες ξύδι να σου περάσει: Αυτό το λέμε σε κάποιον που 
θύμωσε μαζί μας. Είναι μια αρχαία συνήθεια. Ξύδι έδωσε και ο Ρωμαίος στρατιώτης 
στον Χριστό όταν εκείνος ζήτησε νερό. 

1.4.2.2.  Παροιμίες

●  Κολιός: Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολιός τον Αύγουστο. 

●  Κάβουρας: Τι είναι ο κάβουρας τι είναι το ζουμί του. 

●  Νηστικός: Ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται.
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1.4.2.3.  Δεισιδαιμονίες σχετικά με τα τρόφιμα και τον τρόπο γευμάτισης
●  Το αλάτι διώχνει τα δαιμόνια και τους ανεπιθύμητους επισκέπτες.
●  Ρίχνουμε ρύζι στους νεόνυμφους κατά τη διάρκεια του μυστηρίου για να ριζώσουν. 
●  Είναι καλή τύχη να έχεις μια γλάστρα με βασιλικό στην είσοδο του σπιτιού. 
●  Αν χυθεί αλάτι κατά λάθος είναι γρουσουζιά και πρέπει να ρίξεις λίγο πίσω σου, πάνω 

από τον ώμο σου. 
●  Την ημέρα της πρωτοχρονιάς πρέπει να κρεμιέται ένα μεγάλο κρεμμύδι πάνω από το 

τζάκι ή την εξώπορτα του σπιτιού για καλή τύχη. 
●  Εάν είσαι ανύπαντρος και τελειώσει στο δικό σου ποτήρι το κρασί, τότε θα καλοπα-

ντρευτείς. 
●  Είναι γρουσουζιά να αφήνεις τα μαχαιροπίρουνά σου πάνω στο πιάτο σου σε θέση 

σταυρού. 
●  Όταν τινάζουμε το τραπεζομάντιλο μετά από γεύμα έξω τη νύχτα ταΐζουμε τα πνεύματα, 

κι έτσι δεν υπάρχει φόβος να αγριέψουν μαζί μας. 
●  Οι παλιοί πάντα έσφαζαν έναν κόκορα και τον έθαβαν στα θεμέλια του σπιτιού όταν αυτό 

χτιζόταν, για να στεριώσει το σπίτι. 
●  Διώχνεις την τύχη σου όταν κρατάς με τα χέρια σου το πρόσωπό σου ενώ κάθεσαι σε 

τραπέζι. 
●  Αν σου πέσει το πιρούνι από το τραπέζι, θα καλέσουν φίλοι. 
●  Σε πολλά μέρη της Ελλάδας οι μητέρες ρίχνουν ζάχαρη στις κόρες τους όταν είναι 

μωρά, για να γίνουν όμορφες και γλυκιές. 
●  Είναι έθιμο να ταΐζει η πεθερά τη νέα της νύφη μέλι και γάλα, για να τα πάνε μέλι-γάλα. 
●  Είναι γρουσουζιά να τσουγκράς με άδειο ποτήρι ή με ποτήρι με νερό. 
●  Είναι γρουσουζιά να λες «εις υγεία» και να τσουγκράς με ελληνικό καφέ.
●  Δεν πρέπει να μετράς τα κουκούτσια των ελιών που τρως γιατί θα βγάλεις σπυριά. 
●  Όταν κομμάτι ψωμιού πέσει κάτω από το τραπέζι την ώρα του φαγητού και εσύ δεν το 

δεις και ζητήσεις άλλο, τότε κάποιος από την οικογένεια πεινάει. 
●  Αν αφήσεις την τελευταία σου μπουκιά στο τραπέζι αφήνεις όλη τη δύναμή σου. 
●  Το καρβέλι δεν πρέπει να είναι ανάποδα στο τραπέζι, έρχονται αναποδιές. 

1.4.3.  Ελληνική κουζίνα και παράδοση

«Η κουζίνα είναι απευθείας απόγονος της μαγείας και της αλχημείας και οι έλικες του 
υδρατμού, οι φωτιές και τα σύννεφα που συγκεντρώνονται στον απορροφητήρα αποτελούν 
την απόδειξη του δεσμού μας με τα σπήλαια, όπου η ύλη του κόσμου βράζει, πήζει, ελευ-
θερώνεται και μεταμορφώνει τον κόσμο»55.

55. Franco La cecla, La pasta e la pizza, Μπολόνια, ΙlMulino, 1998, σ. 13, όπως αναφέρεται στο «Η φιλοσοφία 
στην κουζίνα - μικρή κριτική του μαγειρικού λόγου» της Francesca Rigotti, Εκδόσεις Πολύτροπον, σ. 56.
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Αυτό που κάνει την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα να ξεχωρίζει από τις άλλες είναι ο συν-
δυασμός των εξής παραγόντων: τα νόστιμα συστατικά, η ελληνική φιλοσοφία πάνω σε δια-
τροφικά θέματα, τα φιλοσοφικά θέματα συζήτησης που αναπτύσσονται γύρω από το τρα-
πέζι και ο τρόπος παράθεσης του γεύματος, δηλαδή το να μοιράζεται κανείς τα εδέσματα 
με άλλους. Επίσης η λυτή ατμόσφαιρα με μουσική και περιβάλλον ευφορίας, γεμάτο λου-
λούδια.

Το σύγχρονο ελληνικό φαγητό έχει αφομοιωμένο στις ρίζες της αρχαίας ελληνικής κου-
ζίνας το χαρακτήρα των τοπικών φαγητών της, σε συνδυασμό με τις επιρροές της παγκο-
σμιοποιημένης αγοράς η οποία είναι γεμάτη από κάθε είδους βρώσιμη πρώτη ύλη. Αυτές 
οι πρώτες ύλες λειτουργούν ως γέφυρα άμεσης επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο. «Η 
ελληνική κουζίνα δεν έγινε μόδα, αλλά η μόδα έρχεται συχνά πυκνά στην ελληνική κου-
ζίνα για να βρίσκει θέματα», αναφέρει σε συνέντευξη ο σεφ Γιάννης Μπαξεβάνης. Η δεκα-
ετία του ‘80 ήταν καταστροφική για την ελληνική κουζίνα, αφού υπήρξε μια κακή αντιγραφή 
της ξένης. Αντίθετα, από το 1990 και μετά υπήρξε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η ελληνική 
κουζίνα. Να γίνει δηλαδή ξανά χρήση υλικών και προϊόντων που βρίσκονται γύρω μας. Ο 
Νίκος Τσελεμεντές κατάφερε να καταγράψει την ελληνική κουζίνα στις αρχές της δεκαετίας 
του 1920, προσθέτοντας όμως στοιχεία της γαλλικής τεχνικής. 

Οι επιρροές της ελληνικής κουζίνας κατά την τελευταία εικοσαετία προέρχονται από την 
πολίτικη και μικρασιατική κουζίνα, καθώς και από την κουζίνα των Εβραίων, οι οποίοι 
είχαν αναπτύξει σπουδαία γαστρονομική παράδοση στη Θεσσαλονίκη. Οι ταβέρνες, τα 
μεζεδοπωλεία και τα μαγειρεία που σέρβιραν ελληνικά φαγητά υπήρχαν μέχρι το τέλος της 
δεκαετίας του ‘80. Μετά το 1990 τα εστιατόρια με εθνικές κουζίνες αυξήθηκαν σε ποσοστό 
πάνω από 50% στο σύνολο των αστικών εστιατορίων. Ο σεφ Βαγγέλης Δρίσκας εντοπίζει 
σε συνέντευξή του το πρόβλημα. Λέει «εκείνο ακριβώς το διάστημα οι Έλληνες βίωσαν ένα 
είδος κόμπλεξ, κυρίως απέναντι στη γαλλική κουζίνα, θεωρώντας την ελληνική υποδεέ-
στερη». Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ωστόσο, το σκηνικό αντιστρέφεται καθώς 
η ελληνική κουζίνα εκτιμήθηκε χάρη στους σεφ που έμαθαν νέες τεχνικές food styling και 
εξέλιξαν τις παραδοσιακές συνταγές. Το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η ελληνική εστί-
αση έδειξε τον πολύ καλό της εαυτό. Οι υπεύθυνοι εξέτασαν συνταγές από την ελληνική 
περιφέρεια και βέβαια είδαν με άλλο μάτι ξεχωριστά ελληνικά προϊόντα, ώστε να σφυρη-
λατήσουν μια σύγχρονη ελληνική κουζίνα και ένα σύγχρονο στυλ μαγειρικής. Για κάποιο 
διάστημα οι τεχνικές της μοριακής κουζίνας ήταν το τραγούδι των σειρήνων. Παρέσυρε 
τους σεφ σε προσπάθειες όπως αυτή της μετατροπής της ίσως όχι συναρπαστικής εμφα-
νισιακά, αλλά σίγουρα γευστικής ελληνικής (χωριάτικης) σαλάτας σε ένα κομφούζιο ζελέ 
και αφρών. Μετά από αυτή τη δίχρονη μεταβατική περίοδο η οποία πρόσθεσε εμπειρίες, το 
σύγχρονο ελληνικό φαγητό επέστρεψε σε βασικές αξίες, στην ανανέωση της παραδοσια-
κής ταβέρνας και σε μενού που προσφέρουν επιλογές από τοπικά φαγητά, με κατασταλαγ-
μένη, υγιώς μοντέρνα προσέγγιση και όμορφη παρουσίαση. 

Το κλίμα, η γη, η θάλασσα, τα βουνά και τα δάση, το στάρι ή τα χόρτα, το βούτυρο ή το λάδι, 
τα ψάρια του γλυκού νερού ή της θάλασσας, το χοιρινό ή το κατσίκι, όλα διαμορφώνουν, 
με τρόπο συνδεδεμένο λειτουργικά με τη φύση και το περιβάλλον, την κατά τόπο μαγειρική 
παράδοση. Η παράδοση αυτή ζυμώνεται με τη θρησκεία, την τοπική ιστορία, τα κοινωνικά 
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δάνεια και με τις συναλλαγές με ποικίλους πολιτισμούς, λαούς, κατακτητές, πρόσφυγες και 
μετανάστες, καθώς αυτοί περνούν από τον κάθε τόπο αφήνοντας πίσω το χνάρι τους. Ενι-
αία παραδοσιακή κουζίνα δεν υπάρχει. Η ελληνική κουζίνα είναι οι γεύσεις, τα αρώματα, 
οι γαστρικές υφές που έχουμε κρατήσει ως μνήμη στο μυαλό και στις σημειώσεις των 
συρταριών μας. Εδέσματα παρασκευασμένα από τοπικά προϊόντα της περιοχής μας. 

Δυστυχώς αυτό που λανσάρεται ως «ελληνική κουζίνα» σήμερα στους τουρίστες είναι μια 
φαντασίωση, μια λανθασμένη γευστική εμπειρία που είχαν στη χώρα τους. Η «παραδοσι-
ακή» κουζίνα από τη μια μεριά, έτσι όπως προβάλλεται προς πώληση στους κατά τόπους 
τουριστικούς προορισμούς, είναι αντανάκλαση του γραφικού φαγητού που έχει κατασκευ-
άσει στο μυαλό του ο επισκέπτης. Μια νοερή εικόνα ενός τόπου, μιας εμπειρίας, μια προσ-
δοκία και ένα τουριστικό στερεότυπο, που λίγο έχει να κάνει με την κατά τόπο παράδοση. 
Αυτή είναι η κουζίνα που πλέον θεωρείται παραδοσιακή, ακόμη και από τους ντόπιους, και 
αυτή συναντάμε ως τουριστικό είδος. 

Η παραδοσιακή ελληνική κουζίνα είναι ένα παράδειγμα μεσογειακής διατροφής. Πολλές 
από τις διατροφικές συνήθειες της χώρας προέρχονται από τις επιταγές νηστείας του ελλη-
νικού ορθόδοξου ημερολογίου, η οποία συνεπάγεται την αποχή από όλα τα ζωικά προϊό-
ντα και τα ψάρια (αλλά όχι τα θαλασσινά που δεν έχουν αίμα) για το μισό περίπου έτος. Ως 
επακόλουθο, η παραδοσιακή ελληνική κουζίνα έχει αναρίθμητα χορτοφαγικά φαγητά ως 
κυρίως πιάτα, που βασίζονται σε εποχικά ελληνικά προϊόντα, φασόλια και όσπρια, αγριό-
χορτα, ζυμαρικά, ρύζι και άλλα πολλά. 

Το κρέας στην παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και στην ελληνική μαγειρική προοριζόταν 
κυρίως για το γεύμα της Κυριακής και για εορταστικές εκδηλώσεις. Οι βασικές ζωικές 
πρωτεΐνες της ελληνικής διατροφής είναι το αρνί και το κατσικάκι, το χοιρινό (ιδίως σε 
αγροτικές κοινότητες), τα πουλερικά και ενίοτε το κυνήγι. Φυσικά, το ψάρι και τα θαλασ-
σινά αποτελούν δημιουργικό κομμάτι της ελληνικής διατροφής. Τα εμβληματικά ελληνικά 
πιάτα με προϊόντα της θάλασσας είναι τα ολόκληρα ψητά ψάρια, το χταπόδι στη σχάρα, ενώ 
υπάρχουν και αμέτρητες συνταγές για θαλασσινά και ψάρια της κατσαρόλας, για ψαρικά 
στο φούρνο, γεμιστά κλπ, συχνά σε συνδυασμό με λαχανικά και φασόλια. Στην πραγματι-
κότητα πολλά πιάτα της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας χαρακτηρίζονται από συνδυα-
σμούς λαχανικών, φασολιών ή ρυζιού με πιο «ακριβές» πρωτεΐνες. Αυτός ήταν ένας τρό-
πος διεύρυνσης του κελαριού σε καιρούς έλλειψης.

Η παραδοσιακή ελληνική κουζίνα εξαρτάται από τις εποχές. Το τυπικό ελληνικό τραπέζι 
σπανίως στηρίζεται στην κλασική διαδοχή τριών πιάτων της δυτικής κουλτούρας. Σε ένα 
ελληνικό τραπέζι οι συνδαιτυμόνες «τσιμπολογούν» περισσότερο κατά τη διάρκεια πολύ-
ωρων γευμάτων. Πρόκειται για την παράδοση του «μεζέ», όπου το κρασί και άλλα αλκο-
ολούχα ποτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Αυτό αποτελεί μέρος της ελληνικής κουλτούρας. 
Μικρά πιάτα από γευστικά φαγητά που διαφέρουν στο χρώμα, την υφή, τη θερμοκρασία και 
τα μπαχαρικά, και προσφέρονται σε όλους ενώ συνοδεύονται πάντα από ποτό. 

Εντέλει, η παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και μαγειρική είναι υγιεινές, φιλικές και γευστι-
κές, επειδή το εξαιρετικό παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο παίζει σημαντικό ρόλο, αφού απο-
τελεί το κύριο μαγειρικό λίπος και ντρέσινγκ (ωμό) στα περισσότερα ελληνικά πιάτα, ακόμα 
και σε πολλά γλυκά.
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Τι είναι λοιπόν η ελληνική κουζίνα; Η ελληνική κουζίνα, σίγουρα δεν ορίζεται, διότι τότε 
περιορίζεται. Θα μπορούσε όμως να χαρακτηριστεί από τα αρώματα της μαστίχας, του 
καφέ, του πεπονιού, του θυμαριού, του μπαρμπουνιού, από το τραγανό άκουσμα της μαρα-
θόπιτας, της μπουγάτσας, από το χρώμα του ροδιού, του κερασιού. Συμπέρασμα είναι ότι 
κουζίνα είναι ό,τι παράγεται σε έναν τόπο ή έχει γίνει αποδεκτό από το λαό ως «αγαπητό 
προϊόν», καθώς και οι τεχνικές σύνθεσής του, δηλαδή οι τεχνικές της γιαγιάς και της μαμάς.

Σαλάτες (salads): Η ελληνική κουζίνα έχει αμέτρητες σαλάτες και ορεκτικά (μεζεδάκια). Η 
χωριάτικη σαλάτα είναι η βασίλισσα στις σαλάτες, ωστόσο και οι μαρουλοσαλάτες, οι λαχα-
νοσαλάτες (πολίτικη ή πικάντικη56), τα παντζάρια, τα κολοκυθάκια, βραστά ή ωμά δίνουν 
χρώμα και άρωμα στην επαγγελματική εστίαση. 

Η συμβουλή του σεφ: Πριν αγοράσετε τα λαχανικά σας μυρίστε τα, δοκιμά-
στε τα, ψηλαφίστε τα, μυρίστε τα, ακούστε τα. Μόνο έτσι θα αγοράσετε τις 
καλές πρώτες ύλες.

Ορεκτικά (appetizers). Ένα από τα πιο δημοφιλή και παγκοσμίως γνωστά ορεκτικά της Ελλά-
δας είναι το τζατζίκι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στις βόρειες χώρες δεν ευδοκιμούν τα 
δικά μας τραγανά και ζουμερά αγγούρια. Στη συνέχεια των ορεκτικών κατατάσσεται η χτυ-
πητή, η σκορδαλιά και η ταραμοσαλάτα, το σαγανάκι, οι ντάκοι με παξιμάδι, φέτα και ντομάτα 
ψητή, οι τηγανητές μελιτζάνες και τα τηγανητά κολοκυθάκια, οι τηγανητές πράσινες πιπε-
ριές, τα τυροπιτάκια και οι τυροκροκέτες, τα ντολμαδάκια γιαλαντζί, οι κολοκυθοκεφτέδες, 
τα χόρτα, τα ραδίκια, τα βλίτα ή τα χόρτα του βουνού και άλλα πολλά. Από ψαρομεζέδες στην 
ελληνική κουζίνα θα βρούμε το ψητό ή βραστό χταπόδι, αλίπαστα, καλαμαράκια τηγανητά ή 
γεμιστά με ρύζι και μυρωδικά, μαριδάκι, γαρίδες και μύδια σαγανάκι, φούσκες και αχινούς. 

Κύρια πιάτα (main courses). Κάθε περιοχή έχει τις δικές της σπεσιαλιτέ. Θα αναφερ-
θούμε σε μερικά από τα πιο γνωστά κυρίως πιάτα όπως ο μουσακάς, οι γεμιστές ντομά-
τες μελιτζάνες ή πιπεριές στο φούρνο, τα γιουβαρλάκια αβγολέμονο, οι ντολμάδες, τα σου-
τζουκάκια, οι κεφτέδες, τα μακαρόνια με κιμά και το παστίτσιο, το ρολό από κιμά, η κότα 
με σούπα αβγολέμονο, το κοκκινιστό μοσχάρι ή αρνί με πατάτες, το γιουβέτσι και το στι-
φάδο, η ψαρόσουπα και τα ψάρια (ψητά, τηγανητά, βραστά η πλακί), το ιμάμ, οι μπάμιες, το 
μπριάμ και φυσικά η φασολάδα. Τα κρεατικά αγαπιούνται από τους περισσότερους επισκέ-
πτες και αξιολογούνται πιο αυστηρά από όλα τα υπόλοιπα πιάτα. Το κοτόπουλο ενδείκνυ-
ται για δίαιτα και προτιμάται κυρίως από τις γυναίκες. Το μπιφτέκι είναι ιδανική λύση για τα 
παιδιά επειδή είναι μαλακό. Το καλομαγειρεμένο φαγητό, δηλαδή το γλυκομαγειρεμένο, με 
χοιρινό, μοσχάρι ή αρνί είναι περιζήτητο κυρίως από τους άνδρες. 

 Το ψάρι είναι μια από τις πιο βασικές και υγιεινές τροφές, πλούσιο σε φώσφορο . Τα ψάρια 
των ελληνικών θαλασσών χωρίζονται σε εμπορικές κατηγορίες Α, Β, και Γ. Ανάλογα με 
την κατηγορία είναι και το κόστος. Οι αστακοί, τα μπαρμπούνια και οι συναγρίδες είναι 

56. Διαφορά τεχνικής: Η πολίτικη πρέπει να μείνει σε νερό με αλάτι τουλάχιστον δύο μέρες ώστε να 
παστωθεί.
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από τα πιο ακριβά και πιο δημοφιλή ψάρια, υπάρχουν όμως πολλά άλλα είδη ψαριών εξί-
σου νόστιμα, όπως η τσιπούρα, το φαγκρί, τα λυθρίνια, τα μελανούρια, οι σαργοί, ο ξιφίας, 
η λακέρδα και τα λαυράκια που είναι πιο φτηνά. Στην Γ κατηγορία βρίσκονται τα πιο φτηνά 
ψάρια, ενδεχομένως και τα πιο νόστιμα, σε τιμές προσιτές για όλους. Ανάμεσά τους είναι 
ο γαύρος, οι κολιοί, οι παλαμίδες, τα σαφρίδια, οι γόπες, οι μαρίδες, ο γαλέος, οι χάνοι, οι 
μένουλες, οι σάρπες και οι κέφαλοι. Με τα μικρά ψάρια της τρίτης κατηγορίας φτιάχνεται η 
καλύτερη κακαβιά57, βράζοντας τα ψάρια με ντομάτα και κρεμμύδια, λάδι, λεμόνι, αλάτι και 
πιπέρι. Παραδοσιακά οι τηγανιτές μαρίδες και ο γαλέος ή ο μπακαλιάρος58 με σκορδαλιά 
είναι από τους καλύτερους κρασομεζέδες. Η τυπική ελληνική ψαρόσουπα περιέχει εκτός 
των ψαριών, κρεμμύδια, καρότα, πατάτες και σέλινο, με έναν εξαιρετικό συνδυασμό από 
ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού ο οποίος περιχύνεται στο ψάρι.

Η συμβουλή του σεφ: Ο μπακαλιάρος μπορεί να γίνει είτε με κουρκούτι 
είτε τηγανητός με αλεύρι (τηγάνι με λαδόκολλα). Όταν πρόκειται να σερβι-
ριστεί ως ορεκτικό, προτιμήστε να τον κάνετε λουκουμά: «μαδήστε» το 
κρέας του, προσθέστε μυρωδικά και ενσωματώστε ένα κουρκούτι. Στη 

συνέχεια «κόψτε» λουκουμάδες στο τηγάνι με τέσσερα δάχτυλα ελαιόλαδο. Σερβίρεται 
με κρύα σάλτσα ντομάτας ή γιαούρτι με τριμμένο καρότο και δυόσμο.

Επιδόρπια και γλυκά. Ο χαλβάς απο σιμιγδάλι είναι εντυπωσιακός γευστικά όταν συμμετέ-
χουν και άλλα συστατικά όπως φουντούκια, γλυκό του κουταλιού ελιά, σταφίδες, κουκου-
νάρια. Τα παραδοσιακά ελληνικά γλυκά είναι ο μπακλαβάς, το γαλακτομπούρεκο, το καντα-
ΐφι, οι δίπλες, οι λουκουμάδες, τα λουκούμια, ο χαλβάς, καθώς και τα γλυκά κουταλιού από 
διάφορα φρούτα, με πιο γνωστά το κεράσι, το κυδώνι, τα τοματάκια, το κίτρο και το νεράντζι. 
Δημιουργήστε για την επιχείρησή σας γλυκά με ταυτότητα, γλυκά με ελληνικά προϊόντα.

Ελληνικά Κρασιά . Από τα πιο δημοφιλή κρασιά στην Ελλάδα είναι η ρετσίνα . Η ρετσίνα 
είναι μοναδική στο κόσμο, και αυτό γιατί η γεύση της προέρχεται από τη ρητίνη του πεύκου. 
Άλλα δημοφιλή κρασιά στην Ελλάδα είναι τα κόκκινα και λευκά ξηρά κρασιά διαφόρων 
προελεύσεων και περιοχών όπως τα Αγιορείτικο, Μακεδονικός, Ρομπόλα Κεφαλονιάς, 
Νάουσα, Πεζά, Ζίτσα, Μαυροδάφνη, το Μοσχάτο Σάμου και το Vinsanto της Σαντορίνης. 

Η συμβουλή του Sommelier: Συμπεριλάβετε κρασιά τα οποία 
χαρακτηρίζονται Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας 
(ΟΠΑΠ) και Ονομασίας Προελεύσεως Ελεγχόμενης (ΟΠΕ). Τo 
ΟΠΑΠ σημαίνει ότι πρόκειται για ξηρό κρασί, είτε λευκό είτε ερυ-
θρό, ενώ τα κρασιά κατηγορίας ΟΠΕ είναι γλυκά, είτε λευκά είτε 

ερυθρά. Τα ΟΠΑΠ έχουν ερυθρού χρώματος ετικέτα στο πώμα ενώ τα ΟΠΕ μπλε.

57. Για να έχετε καλή κακαβιά, τυλίξτε τα ψάρια σε ένα τουλπάνι (πανί) και μετά απλώς αφαιρέστε τα. Αυτό 
που θέλετε είναι να έχετε ένα δυνατό νόστιμο ζωμό ψαριού για σούπα ή για σάλτσα.

58   Ο αλμυρός μπακαλιάρος ξαρμυρίζετε σε κρύο νερό και με αλλαγή σκεύους κάθε φορά (3 φορές) που 
θα το αλλάξουμε, ώστε να πετάξουμε το αλάτι που κατακάθεται.
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Αλκοολούχα ποτά και aperitif (ορεκτικό ποτό). Το ούζο είναι το πιο δημοφιλές ελληνικό 
απεριτίφ, γνωστό σε όλο τον κόσμο για την ιδιαίτερη γεύση του γλυκάνισου. Από τα καλύ-
τερα ούζα είναι αυτά από τη Σάμο και τη Λέσβο. Το τσίπουρο φτιάχνεται από τα απομεινά-
ρια των σταφυλιών του τρύγου και είναι συνήθως πιο δυνατό από το ούζο. Φημισμένα τσί-
πουρα φτιάχνονται στην Κρήτη, στο Βόλο, στην Άνδρο (τσικουδιά). Το Μεταξά είναι παγκο-
σμίου φήμης ελληνικό μπράντι. Έχει μια μάλλον γλυκιά γεύση και μπορείτε να το βρείτε, σε 
3, 5 ή 7 αστέρια. Τα ελληνικά λικέρ μπορούν να προσφερθούν ως ορεκτικό ποτό στην αρχή 
του γεύματος με ή χωρίς πάγο. Όταν το λικέρ είναι πικρό, είναι προτιμότερο να το προσφέ-
ρετε στο τέλος του γεύματος ως χωνευτικό ποτό (digestive).

1.4.3.1.  Κουζίνα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη κρατούν πιστά τις παραδόσεις. Τα ντόπια σιτηρά, 
λαχανικά και φρούτα, τα κρέατα, τα πουλερικά και τα ψάρια συνθέτουν ένα γευστικό μωσα-
ϊκό στο οποίο συναντιούνται Θρακιώτες, Μακεδόνες, Πόντιοι, Σαρακατσάνοι, Καππαδόκες, 
Μικρασιάτες, Αρμένιοι, Μουσουλμάνοι και Πομάκοι.

Χαρακτηριστικά προϊόντα: καβουρμάς, σιροπιαστά, καριόκα, λουκούμι σε σουτζούκι, 
πατάτες, μέλι, αλλαντικά, φέτα.

Χαρακτηριστικά εδέσματα της περιοχής: κοκκινιστό μοσχαράκι, καπαμάς (τρία κρέατα στη 
γάστρα), κοτόσουπα αβγολέμονο με τραχανά, μπάμπω ή ματιές, χοιρινό με λάχανο, τσιγια-
ροσαρμάς.

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: ** Πικρό: ** Αλμυρό: * Ξινό: **

ΥΦΗ Καυτερό: * Μπαχαρικά/μυρωδικά: ** Λαδερό/λιπαρό: *

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.3.2.  Κουζίνα της Δυτικής Ελλάδας

Τα νησιά του Ιονίου στη Δυτική Ελλάδα έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την ενετική κατοχή, 
και η γαστρονομική τους πορεία έχει διαμορφωθεί από αυτή τη βόρειο-ιταλική επιρροή. 

Χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής: Μαυροδάφνη Πατρών, τσίπουρο, τυρί φέτα, 
μοσχάτο Ρίου, ούζο, Τεντούρα, Ροδίτης (κρασί), σταφίδα Κορίνθου (ποικιλία Βοστίτσα), 
τοματάκια, αβγοτάραχο, πράσινες ελιές, τραχανάς, φέτα Ναυπακτίας, κάστανο Αιτωλοα-
καρνανίας, χέλι Αιτωλοακαρνανίας, Μαλαγουζιά Ναυπακτίας.

Χαρακτηριστικά εδέσματα της περιοχής: Ροδοζάχαρη (Αχαΐα), καρυδοαλιάδα, άβορο, 
μπουργέτο, φορμαελόπιτα, λικέρ ανθέων νεραντζιάς, γλυκό καρύδι, μπαμπανάτσα, κολο-
κυθόπιτα, χέλια ψητά, τραχανόπιτα, σπληνάντερο, λαγός στιφάδο.
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Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: *** Πικρό: * Αλμυρό: ** Ξινό: *

ΥΦΗ Καυτερό: * Μπαχαρικά/μυρωδικά: *** Λαδερό/λιπαρό: **

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.3.3.  Κουζίνα της Ηπείρου (βλάχικη) 

Στην ηπειρωτική Ελλάδα με τις βραχώδεις ορεινές περιοχές της, το κρέας πάντα κατανα-
λωνόταν σε μεγάλες ποσότητες, με τη γίδα, το αρνί και το μοσχάρι να είναι τα προτιμώ-
μενα είδη. Μαγειρευτή γίδα με μπόλικη σάλτσα, πίτες με χοντρή κρούστα γεμισμένες με 
μοσχαρίσιο κιμά, και ολόκληρο αρνάκι γάλακτος ψημένο σε πέτρινο φούρνο με πατάτες. 
Πιάτα που ετοιμάζονται σε όλα τα σπίτια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμα και κατά 
τους θερινούς μήνες, όταν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας προτιμούν να καταναλώνουν 
πιο ελαφριά πιάτα.

Στο τοπικό φαγητό της βλάχικης φυλής κυριαρχούν τα προϊόντα της κτηνοτροφικής παρα-
γωγής της περιοχής, τα άφθονα ποταμίσια ψάρια, οι πίτες, τα χειροποίητα ζυμα ρικά. Στη 
σαρακατσάνικη παράδοση ξεχωρίζουν η λαχανόπιτα (χοντροκομμένα φύλλα που τοπο-
θετούνται σε ταψί και βουτυρώνονται καλά, προσθέτοντας μία στρώση από ψιλο κομμένο 
λάχανο, κρεμμύδια, τυρί, αλάτι, πιπέρι και βούτυρο ή λάδι), η γαλατόπιτα (μείγμα από 
αλεύρι, αλάτι και ζάχα ρη που βράζεται ώσπου να πήξει και το οποίο μπαίνει ανάμεσα σε 
χοντροκομμένα φύλλα και ψήνεται με λίγο βούτυρο). 

Χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής: γάλα, τυριά, αρνί, χόρτα, βότανα, βατραχοπόδαρα.

Χαρακτηριστικά εδέσματα της περιοχής: Πίτα μπλατσάρα, κιμαδόπιτα, φλογέρες Μετσό-
βου, κασόπιτα ή ζυμαρόπιτα, κουσμερί, φρυγαδέλια (μαριναρισμένα κομμάτια από συκώτι 
αρνιού τυλιγμένα σε σκέπη και περασμένα σε σουβλάκια που ψήνονται στη σχάρα).

Στοιχεία εύρεσης παραγωγών προϊόντων Ηπείρου: http://traditional-products.gr/portal/
index.php

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: *** Πικρό: * Αλμυρό: ** Ξινό: ***

ΥΦΗ Καυτερό: ** Μπαχαρικά/μυρωδικά: *** Λαδερό/λιπαρό: **

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.3.4.  Κουζίνα της Θεσσαλίας

Κοντινή σε παράδοση με την Ήπειρο, τουλάχιστον στα ορεινά της, η Θεσσαλία παρουσιάζει 
μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων που αντιστοιχούν στη διαμόρφωση του χώρου. Από την ανατο-
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λική Πίνδο ως τον όγκο του Πηλίου και τη θάλασσα, από την απέραντη πεδιάδα ως τις οινο-
παραγωγικές περιοχές του Τυρνάβου και της Ραψάνης, μπορούμε να μιλήσουμε για ιδιαί-
τερα οικοσυστήματα και κατ’ επέκταση για ιδιαίτερες μαγειρικές. Οι θαλασσινοί μεζέδες στο 
Βόλο, τα μαγειρευτά κηπευτικά στον κάμπο, τα τυροκομικά και οι πίτες στα ορεινά, τα κρα-
σάτα και τα κρεατικά στις αμπελο-οινικές ζώνες είναι οι βασικές κατηγορίες εδεσμάτων. 
Και στη Θεσσαλία πρωτοστατούν οι πίτες, που αποτελούν από τους αρχαιότερους τρόπους 
να μετατραπούν σε πλήρες γεύμα απλές πρώτες ύλες, ένας εύκολος τρόπος για τους νομά-
δες κτηνοτρόφους να εμπλουτίζουν την καθημερινή τους τροφή.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το σιτάρι σε όλες του τις μορφές (πλιγούρι, τραχανάς, ζυμαρικά) 
λόγω της πλούσιας παραγωγής του κάμπου. Άλλη σημαντική ενότητα είναι τα ποικιλοτρό-
πως μαγειρευτά λαχανικά από τους μπαχτσέδες και τα μποστάνια. Χαρακτηριστικό στην 
περιοχή του Πηλίου είναι το διάσημο «σπετσοφάι» (λουκάνικο με πιπεριές και λίγη κόκκινη 
φρέσκια σκορδάτη σάλτσα, ενώ ορισμένοι προσθέτουν και μελιτζάνες) αλλά και τα τσιτσί-
ραυλα, ένα μοναδικό τουρσί. Επίσης στα Φάρσαλα βρίσκουμε τον εξίσου διάσημο πανηγυ-
ριώτικο ή σαπουνέ χαλβά, καραμελωμένο και με αιγοπρόβειο βούτυρο. Αν και τα τελευ-
ταία χρόνια η παρουσία του βουτύρου δεν είναι τόσο έντονη, εδώ εμφανίζεται συχνά, όπως 
και στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο.

Χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής: κρασί, αρακάς, φακές, τσίπουρο, χωριάτικο λου-
κάνικο, πέστροφα, αρνί, τυριά, γάλα, μήλα Ζαγοράς, γλυκά κουταλιού Πηλίου59.

Χαρακτηριστικά εδέσματα της περιοχής: σουτζούκι με μούστο, πλαστό, αρνί σούβλας, 
κοντοσούβλι χοιρινό, κοκορέτσι, κολοκυθοανθοί γεμιστοί, κόκορας ή αρνί με χυλοπίτες, 
πρασοτηγανιά, στιφάδο μοσχάρι με κορόμηλα, γαλατόπιτα, ρετσέλια.

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: *** Πικρό: * Αλμυρό: *** Ξινό: *

ΥΦΗ Καυτερό: ** Μπαχαρικά/μυρωδικά: * Λαδερό/λιπαρό: ***

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.3.5.  Κουζίνα της Κρήτης

Η κρητική κουζίνα χρησιμοποιεί τα εποχικά λαχανικά, τα όσπρια, τα τυροκομικά, τα ψάρια, 
το κατσίκι και τα φρούτα. Στη διεθνή επιστημονική κοινότητα γίνεται πολλή συζήτηση και 
αναζητείται η ιδανική δίαιτα για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών. 
Η παραδοσιακή κρητική διατροφή από τα αρχαία χρόνια φαίνεται να είναι αυτή που συγκε-
ντρώνει τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν άριστη, όπως είχε δείξει η μελέτη των επτά 
χωρών που άρχισε το 1960 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Από τη μελέτη αυτή, η οποία 

59. Δυστυχώς πολλοί έμποροι για να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση εισάγουν έτοιμα γλυκά από το εξωτερικό. 
Σε καμία περίπτωση τα συγκεκριμένα γλυκά δεν είναι παραδοσιακά. «Παραδοσιακά γλυκά» θεωρού-
νται μόνο αυτά που παρασκευάζονται με καρπούς οι οποίοι μεγαλώνουν στο Πήλιο, και η παρασκευή 
και τυποποίησή τους γίνεται στο σημείο συλλογής, ώστε να διατηρηθούν όσο γίνεται περισσότερο τα 
αρώματά τους.
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περιελάμβανε τη διαχρονική παρακολούθηση μιας ομάδας 700 περίπου ανδρών αγροτι-
κής περιοχής της Κρήτης, φάνηκε ότι ο πληθυσμός αυτός είχε τους λιγότερους θανάτους 
από καρδιακό έμφραγμα και από διάφορες μορφές καρκίνου σε σχέση με άλλες ανεπτυγ-
μένες χώρες. Ο πληθυσμός της Κρήτης ήταν ο μακροβιότερος σε σύγκριση με άλλες ανε-
πτυγμένες χώρες. 

Η άριστη υγεία και μακροζωία των Κρητικών αποδίδεται στην παραδοσιακή διατροφή τους. 
Η διατροφή αυτή ήταν απλή και περιελάμβανε κυρίως ελαιόλαδο το οποίο έδινε το ένα τρίτο 
περίπου της ημερήσιας ενέργειας σε κάθε άτομο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας 
προερχόταν από δημητριακά, κυρίως ψωμί, όσπρια, λαχανικά, φρούτα και σπανιότερα, σε 
μικρές ποσότητες, αβγά, τυρί, γάλα, κρέας, ψάρι και λίγο κόκκινο κρασί σε κάθε γεύμα. Η 
απλή αυτή παραδοσιακή δίαιτα της Κρήτης έχει αλλοιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως 
από τις νεότερες γενιές. 

Με βάση λοιπόν τα σημερινά δεδομένα θα συνιστούσαμε την επιστροφή στην παραδοσιακή 
δίαιτα των Κρητών, με έμφαση στην περιορισμένη σε ποσότητα και συχνότητα κατανάλωση 
κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων. Αντίθετα, τα δημητριακά (κυρίως ψωμί), τα όσπρια, 
τα λαχανικά, τα φρούτα και το ελαιόλαδο πρέπει να αποτελούν περισσότερο από το 85% του 
καθημερινού διαιτολογίου μας.

Χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής: κεφαλογραβιέρα, απάκι (παστό χοιρινό κρέας), στα-
μναγκάθι, άγρια σπαράγγια, αλλαντικά με ελαιόλαδο, σταφίδα σουλτανίνα, κρασί, ελιές και 
ελαιόλαδο, σταφύλια, κίτρα, καρπούζια, μέλι θυμαρίσιο, βότανα (δίκταμο, ρίγανη, λάβδανο), 
βλίτα, στύφνος, αμπελόφυλλα.

Χαρακτηριστικά εδέσματα της περιοχής: μπουρμπουριστά σαλιγκάρια, αρνί σούβλας ή 
ψητό φούρνου, βραστή γίδα με μακαρόνια, μυζηθροπιτάκια, χανιώτικη πίτα, καλτσούνια 
(με γλυκιά και ξινή μυζήθρα, μπαχαρικά, μέλι και πετιμέζι), ξεροτήγανα.

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: ** Πικρό: ** Αλμυρό: ** Ξινό: ***

ΥΦΗ Καυτερό: *** Μπαχαρικά/μυρωδικά: *** Λαδερό/λιπαρό: **

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.3.6.  Κουζίνα της Πελοποννήσου

Στην πελοποννησιακή κουζίνα διακρίνουμε τρεις υποπεριοχές με αντίστοιχα μαγειρικά 
υποσυστήματα: τη Μάνη, την ορεινή Κορινθία με την Αργολίδα και την Αρκαδία.

Στην πρώτη είναι χαρακτηριστική η έντονη παρουσία του πορτοκαλιού που αρωματίζει 
λουκάνικα, σύγκλινα, ελιές και που γίνεται ακόμη και σαλάτα. Τα «διατηρητέα» της περιο-
χής είναι σημαντικά όπως τα σύγκλινα στο λάδι, οι τσίχλες παστές Πρόκειται για πρακτικές 
που ανάγονται στην αρχαιότητα. Σε όλες τις περιοχές είναι σημαντική η παρουσία λαχανι-
κών μαγειρεμένων με διάφορους τρόπους ως κυρίως πιάτο. 
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Πρωτότυπα πιάτα, όπως το λαγωτό60, απαντώνται στις άλλες περιοχές. Το ίδιο και η παρου-
σία της γάστρας η οποία όμως εδώ θα είναι από πηλό ζυμωμένο με τρίχα γίδας ώστε 
να αντέχει την υψηλή θερμοκρασία. Στα πιο ορεινά οι συνήθειες θυμίζουν Ρούμελη και 
Ήπειρο. 

Εικόνα 16. Λογότυπο Τοπικού Συμφώνου Β. Πελοποννήσου

Χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής: τσακώνικη μελιτζάνα, κάστανο Πάρνωνα, ελιά 
και ελαιόλαδο Λακωνίας.

Χαρακτηριστικά εδέσματα της περιοχής: αρνί με αγκινάρες, κόκορας πρωτογιαχνί με 
χυλοπίτες, βερίκοκα με τσίπουρο, κολοκυθόπιτα με σταφίδες, γουρουνόπουλο με πετιμέζι, 
ταλιατέλες Νεμέας με καλκάνι, βραστή γίδα με μακαρόνια.

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: * Πικρό: ** Αλμυρό: *** Ξινό: **

ΥΦΗ Καυτερό: * Μπαχαρικά/μυρωδικά: ** Λαδερό/λιπαρό: ***

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

60. Λαγωτό: πικάντικο πιάτο με χοιρινό, διαδεδομένο από τα παλιά χρόνια σε ολόκληρη την Αρκαδία. Ο 
επισκέπτης το βρίσκει κυρίως το χειμώνα στα ορεινά χωριά της, στη Βυτίνα, στη Στεμνίτσα και στη 
Δημητσάνα. 

 Υλικά συνταγής: 1 κιλό χοιρινό σπάλα με κόκαλο κομμένο σε έξι μερίδες, μισό φλιτζάνι έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο, τρεις κουταλιές της σούπας ανάλατο βούτυρο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, 
τρεις κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας, ένα ξυλάκι κανέλας, ένα μικρό κεφάλι σκόρδο καθαρι-
σμένο, ένα τρίτο του φλιτζανιού ξίδι από κόκκινο κρασί.

 Δημιουργία: Βράζετε το χοιρινό σε μια μεγάλη κατσαρόλα με τόσο νερό όσο να το σκεπάσει για 40 
περίπου λεπτά. Όταν θα το ξαφρίσετε θα χαμηλώσετε τη φωτιά. Σουρώνετε το ζουμί και το κρατάτε 
στην άκρη. Στην ίδια κατσαρόλα ροδίζετε καλά το χοιρινό αφού κάψετε το βούτυρο και το λάδι. Αλα-
τοπιπερώνετε καλά. Προσθέτετε τον πελτέ και αρκετό από το ζωμό που φυλάξατε από το βράσιμο. 
Ρίχνετε στην κατσαρόλα την κανέλα, ανακατεύετε και σιγομαγειρεύετε για άλλα 40 λεπτά. Σε ένα γουδί 
ή σε έναν πολυκόφτη λιώνετε το σκόρδο με λίγο αλάτι και στη συνέχεια προσθέτετε σιγά σιγά το ξίδι 
και τέλος λίγο από το ζωμό. Ξεσκεπάζετε την κατσαρόλα, περιχύνετε με το μείγμα, ανακατεύετε και 
αφήνετε το λαγωτό ξεσκέπαστο να μαγειρευτεί για άλλα 15-20 λεπτά μέχρι να μείνει με τη σάλτσα του. 
Σερβίρεται με ρύζι ή ζυμαρικό. 

 Συνοδεύεται με Merlot ή με Ξυνόμαυρο.
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1.4.3.7.  Κουζίνα της Αττικής

Η κουζίνα της Αττικής είναι μία μίξη κουζινών πολλών εθνοτήτων. Είναι λογικό να συμ-
βαίνει αυτό, το ίδιο άλλωστε συμβαίνει και σε όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου. Η ποικι-
λία των εστιατορίων είναι μεγάλη. Υπάρχουν εστιατόρια με κουζίνα από διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας αλλά και με κουζίνα διάφορων εθνικοτήτων της Ασίας και της Αφρικής. Γύρω 
από την Αθήνα υπάρχουν σημαντικές παραγωγικές μονάδες που εξυπηρετούν τη μεγάλη 
ζήτηση της πόλης. 

Χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής: σαββατιανό κρασί, χαλβάς ταχινιού.

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: ** Πικρό: ** Αλμυρό: * Ξινό: *

ΥΦΗ Καυτερό: ** Μπαχαρικά/μυρωδικά: * Λαδερό/λιπαρό: *

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.3.8.  Κουζίνα της Δυτικής Μακεδονίας

Στους ορεινούς όγκους του Βοΐου και του Ασκίου, στα υψίπεδα του Βερμίου, στην πεδι-
άδα του Βελβεντού, στη πολύχρωμη Φλώρινα, σε κωμοπόλεις, χωριά και δάση ο επι-
σκέπτης θα βρει παραδοσιακά προϊόντα που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό ουρανί-
σκο. Τυροκομικά, κρέατα και αλλαντικά, όσπρια και ζυμαρικά, κρασί και τσίπουρο, κρό-
κος, φρούτα, γλυκά και μαρμελάδες, καθώς και τα «άγρια» γεννήματα της μακεδονικής 
γης, κυνήγι, ψάρια του γλυκού νερού, μανιτάρια, κάστανα, φουντούκια και καρύδια θέλ-
γουν τους λάτρεις των εξαιρετικών γεύσεων και καθιστούν την περιοχή ιδανικό προορι-
σμό γευστικών αναζητήσεων. 

 Τα εδέσματα που χαρακτηρίζουν την περιοχή είναι τα γιαπράκια και οι ντολμάδες, αποτε-
λούμενοι από χοιρινό χονδροκομμένο κιμά ή μικρά κομμάτια κρέατος μαζί με ρύζι, πολλά 
καρυκεύματα και τυλιγμένοι σε λάχανο τουρσί («αρμιά», μοναδική κοζανίτικη συνταγή). 
Μαγειρεύονται σε σιγανή φωτιά μέσα σε πήλινα τσουκάλια και σύμφωνα με την παρά-
δοση συμβολίζουν τον σπαργανωμένο Χριστό. Τα τσουκαλάκια είναι ένα είδος στιφάδου. 
Το μπουμπάρι είναι σπάνιος μεζές από γεμιστή κοιλιά ή έντερο με ρύζι και χοιρινό κιμά και 
συκώτι, ενώ το κυρίαρχο έδεσμα του πασχαλινού τραπεζιού στην πόλη της Κοζάνης είναι 
το «τσιτσιλάτο» (αρνί μαγειρεμένο με άφθονα μυρωδικά και σπανάκι). Η περιοχή φημίζεται 
για τις υπέροχες σπιτικές της πίτες, με γέμιση κρεμμυδιού, μελιτζάνας, πράσου, τσουκνί-
δας, σπανακιού ή κιμά. Μοναδικά επίσης είναι τα «κιχί», 
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Εικόνα 17. Κιχί Κοζάνης

φτιαγμένα από φύλλο ζύμης και τυρί φέτα τυλιγμένα σε σχήμα κοχλία. Τα τυροκομικά προ-
ϊόντα της περιοχής θεωρούνται μοναδικά για την ποιότητα παραγωγής και τη νοστιμιά τους. 
Η φέτα, το τουλουμοτύρι, το κεφαλοτύρι, ο «μπάτζος» (σκληρό λευκό αλμυρό τυρί) και το 
μανούρι είναι καταπληκτικά. Τα φημισμένα φασόλια από το Σισάνι αποτελούν ένα ξεχωρι-
στό έδεσμα, είτε σε φασολάδα είτε σε γίγαντες πλακί. Τέλος, η μεγάλη παραγωγή μήλων 
στην Εορδαία και ροδάκινων στο Βελβεντό έχει οδηγήσει στη δημιουργία σύγχρονων 
αγροτικών συνεταιρισμών που ασχολούνται με την επεξεργασία και προώθηση μαρμελά-
δων και γλυκών μοναδικής νοστιμιάς.

 Οι άνθρωποι στη Δυτική Μακεδονία ασχολούνταν με την αμπελοκαλλιέργεια, την οικο-
τεχνική παραγωγή  υψηλής ποιότητας κρασιών καθώς και του περίφημου τσίπουρου. Τα 
φημισμένα κρασιά της Κοζάνης, της Σιάτιστας και του Βελβεντού εξάγονται στις αγορές 
της Ευρώπης. Βάση παραγωγής του εξαιρετικού κρασιού της περιοχής αποτελεί η περί-
φημη ποικιλία «ξινόμαυρο» σε συνδυασμό με μοσχάτο και άλλες τοπικές ποικιλίες. Ξακου-
στό είναι σήμερα το λιαστό κρασί της Σιάτιστας και τα βρασμένα γλυκά ερυθρά κρασιά του 
Πελεκάνου. Το τσίπουρο προέρχεται από τη διπλή απόσταξη του μούστου και αρωματίζε-
ται με γλυκάνισο. Η παράδοση απαιτεί κατά τη διάρκεια της απόσταξης οι άνδρες να μαζεύ-
ονται στα «καζάνια» και να διασκεδάζουν τρώγοντας, πίνοντας, τραγουδώντας και δοκιμά-
ζοντας τη νέα σοδειά.

Χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής: κρόκος Κοζάνης, κρασί (ΠΟΠ Αμυνταίου, ΠΓΕ Σιά-
τιστας, ΠΓΕ Βελβεντού), φασόλια Πρεσπών, φασόλια γίγαντες - ελέφαντες, μήλα Βερμίου 
και Καστοριάς, ροδάκινα και δαμάσκηνα Βελβεντού, σιτηρά (κυρίως σκληρό και μαλακό 
σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτος), ρίγανη, χαμομήλι, μέντα, μελισσόχορτο, θυμάρι και λεβά-
ντα, προϊόντα από αιγοπρόβειο γάλα και κρέας, φέτα, μανούρι, τυρό ανεβατό, μπάτζος, 
μανιτάρια.

Χαρακτηριστικά εδέσματα της περιοχής: Κιχί, τσατσόπιτα (χοντρή πίτα με γέμιση σύβρα-
σης: χοντροκομμένο χοιρινό με κρεμμύδι), πρασόπιτα, τάρτα με δαμάσκηνα, φασουλοτα-
βάς, ταβάς (μεγάλο και ψηλό ταψί) με αρνί και γιαούρτι.
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Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: ** Πικρό: ** Αλμυρό: * Ξινό: **

ΥΦΗ Καυτερό: * Μπαχαρικά/μυρωδικά: * Λαδερό/λιπαρό: ***

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.3.9.  Κουζίνα της Κεντρικής Μακεδονίας

Η γαστρονομία στη Μακεδονία, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αναπτύχθηκε με βάση 
τον κύκλο των εποχών, τη γεωγραφική θέση, το κλίμα, την παραγωγή τοπικών προϊόντων 
και τα έθιμα. Η Μακεδονία χαρακτηρίζεται από επτά εθνότητες οι οποίες είναι εξέλιξη της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας: Ντόπιοι, Εβραίοι, Πόντιοι, Θρακιώτες, Αλβανοί, Βούλγαροι, 
Μικρασιάτες.

 Σε ολόκληρη τη Μακεδονία χτυπά η καρδιά μιας ενιαίας, αυθεντικής και εκλεκτής κουζί-
νας, και οι διατροφικές συνήθειες είναι περίπου κοινές. Κάθε νομός όμως έχει να συμπλη-
ρώσει και να προσφέρει κάτι ξεχωριστό, εμπνευσμένο από τις δικές του παραδόσεις. Όλες 
οι πόλεις της Μακεδονίας δέχτηκαν στην αγκαλιά τους πλήθος προσφύγων με εντελώς 
διαφορετικές συνήθειες, ήθη, έθιμα και πολιτισμό. Το 1923 το μεγάλο κύμα των προσφύ-
γων από τη Θράκη και ολόκληρη τη Μικρά Ασία στις αποσκευές του είχε τον πολιτισμό του, 
τις γνώσεις και τη διάθεση για μια καινούργια ζωή(Γρηγοριάδου Ε.:2004, σ. 31).

 Οι νέοι κάτοικοι, έχοντας και πάλι δίπλα τους πεδιάδες αλλά και τα νερά του Αιγαίου, δεν 
είχαν παρά να επιστρατεύσουν τις γνώσεις και τη φαντασία τους. Έτσι η Μακεδονία υπήρξε 
ο τόπος αρμονικής συνένωσης της βυζαντινής κουζίνας με την ανατολίτικη ευρηματικό-
τητα, ενώ το άρωμα και η φαντασία συνδυάστηκαν με την ντόπια γαστρονομική παράδοση 
των Μακεδόνων. Το πάντρεμα αυτό δημιούργησε μια μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων που με 
τα χρόνια ε ξελίχθηκαν και προσαρμόστηκαν ακόμα περισσότερο στο κλίμα και στα προϊ-
όντα της περιοχής. Αυτή η πολυπολιτισμικότητα που εκφράστηκε τότε αντανακλάται μέχρι 
σήμερα σε ολόκληρη τη Μακεδονία.

 Το καλοκαίρι προσφέρει μια από τις μεγα λύτερες ποικιλίες φρούτων και λαχανικών. Από 
πιπεριές, μελιτζάνες και κολοκύθια μέχρι τα ποντιακής προέλευσης εδέσματα με βάση τα 
κιντέας (τσουκνίδες), τα λάπατα και άλλα. Ο παράδεισος όμως της μακεδονικής γης επιφυ-
λάσσει τις περισσότερες και καλύτερες ποικιλίες φρούτων. Γλυκά κουταλιού και παραδο-
σιακά λικέρ προκαλούν τις αισθήσεις.

 Η ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή διατροφή συμπληρώνεται με ψάρια. Ποτά μια και λίμνες 
προσφέρουν τα ψάρια του γλυκού νερού. Πέστροφες, γριβάδια, πέρκες, γουλιανούς και 
πολλά άλλα. Για τα μύδια και τα άλλα θαλασσινά που αποτελούν τους προσφιλείς μεζέδες 
αλλά και για τα ψάρια της ανοιχτής θάλασσας φροντίζει η Καβάλα, η Κατερίνη και η Χαλκι-
δική. Τις αρχές του φθινοπώρου οι δρόμοι των κηπευτικών συναντούν και ενώνονται με 
τους δρό μους του κρασιού. Τα πρώτα καζάνια στάζουν τις πρώτες σταγόνες του νέκταρ των 
Μακεδόνων, του τσίπουρου. Οι ατμοί του τσίπουρου ενώνονται με αυτούς της κατσαρόλας 
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όπου βράζουν τα πρώτα ρετσέλια, ο μούστος και το πετιμέζι. Οι ημέρες του φθινοπώρου 
και ο επερχόμενος χειμώνας σηματοδοτούν αλλαγές στη διατροφή. Το βουβάλι παστώνε-
ται για να γίνει ο καβουρμάς και τα πράσα αλέθονται με το χοιρινό κρέας για να δώσουν τα 
καλύτερα λουκάνικα.

 Οι καινούργιες σοδειές με τα φασόλια, τον τραχανά και το πλιγούρι περιμένουν στο ράφι με 
τη σειρά τους να χειροτερέψει ο καιρός και να πλησιάσουν οι γιορτές του χειμώνα. Ο πρώ-
τος σαλεπιτζής δίνει το σύνθημα στην πόλη, και οι μυ ρωδιές μαστίχας (Χίου) και βανίλιας 
ξεχύνονται από τα σάμαλι, τα κου λουράκια και τους κουραμπιέ δες.

 Στα ζαχαροπλαστεία της περιοχής η γεύση σιροπιάζεται με τα γλυκά ταψιού (μπακλαβά, 
κανταΐφι, εκμέκ κανταΐφι, σαραγλί, καρυδόπιτα, σάμαλι, ρεβανί), με το καζάν ντιμπί (που 
σημαίνει «ο πάτος του καζανιού» και φτιάχνεται με κρέμα από πρόβειο γάλα), το ταβούκ 
γκιοσού (το μοναδικό γλυκό με κοτόπουλο), το μουχαλεμπί (κρέμα με σιρόπι ροδόνερου), 
το σεκέρ από σιμιγδάλι, τα φημισμένα τυλιχτά κεράσματα με σοκολάτα και ξηρούς καρπούς 
(καριόκες, ανώμαλα, νουγκά) και το σουτζούκ λουκούμ.

 Το λευκό κυριαρχεί μέσα από τα πρώτα χιόνια και τη ζάχαρη άχνη που σκεπάζει τα λου-
κούμια, τους ακανέδες, τις μπουγάτσες. Τα Χριστούγεννα χαρακτηρίζονται από μνήμες της 
Πόλης και της Σμύρνης. Πίτες, φοινίκια, μπακλαβάς, εκμέκ κανταΐφι. 

Χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής: κρασί και τσίπουρο Γουμένισσας, μήλα και κεράσι 
Πέλλας, τρούφα (μανιτάρι) Πιερίας, κεράσια Πέλλας, ρύζι Χαλάστρας, βουβάλι Κερκίνης, 
ροδάκινα Ημαθίας.

Χαρακτηριστικά εδέσματα της περιοχής: Αγριογούρουνο με κυδώνια, πρασοτηγανιά, γρι-
βάδι με σπανάκι, κοτόπουλο με δαμάσκηνα, μακεδονίτικο κουνέλι με κυδώνια και δαμά-
σκηνα, μπιφτέκια με σάλτσα στιφάδου, τυρόψωμο, κουλούρι Θεσσαλονίκης, γαρίδες σαγα-
νάκι, μπουγάτσα, λουκάνικο με πορτοκάλι Νικήτης (Σιθωνία).

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: *** Πικρό: * Αλμυρό: *** Ξινό: **

ΥΦΗ Καυτερό: *** Μπαχαρικά/μυρωδικά: *** Λαδερό/λιπαρό: **

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.3.10.  Κουζίνα του Νότιου Αιγαίου

Κουζίνα των Κυκλάδων

Οι Κυκλάδες (σύμπλεγμα 30 νησιών) ανέκαθεν θεωρούνταν πολιτιστικό και εμπορικό 
κέντρο. Το όνομά τους, που προέρχεται από τη λέξη κύκλος, καταδεικνύει τον τρόπο με τον 
οποίο τα νησιά διατάσσονται στο Αιγαίο Πέλαγος. Από τα προϊστορικά χρόνια οι κάτοικοι 
των Κυκλάδων ήταν ικανοί ναυτικοί και έμποροι. 

 Οι κάτοικοι των Κυκλάδων ήταν σπουδαίοι θαλασσινοί και έφεραν στον τόπο τους επιλεγ-
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μένα προϊόντα από όλο τον κόσμο, τα οποία μεταλλάχτηκαν και προσαρμόστηκαν στις κλι-
ματολογικές συνθήκες των νησιών. Οι Κυκλάδες επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό και από 
τους κατακτητές τους: Βυζάντιοι, Ενετοί, Οθωμανοί. Οι επιρροές αυτές είναι εμφανείς στις 
ονομασίες των φαγητών στο τοπικό τραπέζι. Σπεσιαλιτέ όπως το μπουτίνο (είδος λουκάνι-
κου με αίμα), η τζιλαδιά (πηχτή από ψάρι ή χοιρινό) και τα ραφιόλα αποπνέουν μια ιταλική 
αύρα, ενώ οι ρίζες τους είναι αρχαίες.

Αν και κάθε νησί είναι μοναδικό, υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία που συνδέουν τη μαγει-
ρική των κυκλαδίτικων νησιών, όπως για παράδειγμα η κάππαρη, ένα από τα πιο σημα-
ντικά ντόπια υλικά, ιδίως στα πιο ξερά νησιά. Άλλα σημαντικά προϊόντα είναι η ντομάτα, η 
φάβα που αποτελεί χαρακτηριστικό πιάτο στη Σαντορίνη, στη Θηρασιά αλλά και αλλού, και 
τα ρεβίθια, βασικό συστατικό της τοπικής κουζίνας της Σίφνου, της Σερίφου, της Σύρου και 
πολλών άλλων νησιών.

 Τα όσπρια αυτά είναι οι τροφές που συντηρούσαν τους κατοίκους των νησιών αυτών επί 
αιώνες. Το χοιρινό είναι ένα πολύ σημαντικό ντόπιο κρέας και τα ετήσια χοιροσφάγια του 
χειμώνα αποτελούσαν παραδοσιακά την κύρια πηγή πρωτεϊνών για την οικογένεια έως 
το Πάσχα, όταν το γεμιστό πασχαλινό αρνί ή κατσίκι έπαιρνε την πρώτη θέση. Επίσης, στα 
τυριά των Κυκλάδων παρατηρούνται κάποιες χαρακτηριστικές ομοιότητες. Η Νάξος, η 
Τήνος, η Άνδρος και η Σύρος είναι από τα ελάχιστα μέρη στην Ελλάδα όπου τα αγελαδινά 
τυριά είναι μέρος της παράδοσης. Ένα άλλο μοτίβο της μαγειρικής των Κυκλάδων, αλλά 
και των Δωδεκανήσων, είναι οι αμέτρητοι κεφτέδες από λαχανικά, χορταρικά και όσπρια, 
δηλαδή οι «ψευτοκεφτέδες». Σε ορισμένα νησιά, κυρίως στην Τήνο, αναπτύχθηκε μια ιδιαί-
τερη ράτσα ψηλών βοοειδών με μεγάλα κόκαλα, τα οποία εκτρέφονταν στο νησί από τον16ο 
μέχρι τον 20ό αιώνα και η οποία παρείχε και κρέας και μεγάλο πλούτο τυριών. 

Κουζίνα των Δωδεκανήσων 

Τα Δωδεκάνησα (14 νησιά για την ακρίβεια) έχουν τη δικιά τους ιστορία γεμάτη από κατα-
κτήσεις και εισβολείς. Από τους Οθωμανούς Τούρκους, τους Ενετούς και τους Φράγκους 
μέχρι και τους Ιταλούς τον 20ό αιώνα. Τα μπαχαρικά που έφεραν οι Βυζαντινοί και οι Ιππό-
τες του Αγ. Ιωάννη, το κρασί και τα δημητριακά που εμπορεύονταν με την αρχαία Ναύ-
κρατη άφησαν σημάδια στις γεύσεις της Ρόδου αλλά και άλλων νησιών του δωδεκανησια-
κού συμπλέγματος. Οι επόμενοι κατακτητές, οι Ιταλοί, τους μύησαν στα δικά τους πιάτα με 
ζυμαρικά και αλλαντικά. Το ριζότο με μελάνι σουπιάς, για παράδειγμα, αποτελούσε μέρος 
της τοπικής κουζίνας για δεκαετίες. Στα μέσα του 20ού αιώνα οι μετανάστες της κοσμοπολί-
τικης Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου άσκησαν και αυτοί σημαντική επίδραση στην τοπική κου-
ζίνα με τους ξηρούς καρπούς και τα μπαχαρικά.

 Υπάρχουν διάφορα μοτίβα που καθορίζουν τη δωδεκανησιακή κουζίνα, όπως το πάντρεμα 
οσπρίων και ζυμαρικών. Χαρακτηριστικές είναι οι φακές ή τα ρεβίθια με ζυμαρικά στη 
Ρόδο, στη Νίσυρο, στη Σύμη, στην Αστυπάλαια και σε άλλα νησιά. Στην Κάσο και στην Κάρ-
παθο υπάρχουν ορισμένα τοπικά πιάτα ζυμαρικών που έχουν μετατραπεί σε μαγειρικά 
πρότυπα, όπως για παράδειγμα οι μακαρούνες. Το πλιγούρι αποτελεί επίσης βασική τροφή 
στα Νότια Δωδεκάνησα, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Χρησιμοποιεί-
ται ως γέμιση (γεμιστά πιπέρια με πλιγούρι και θαλασσινά), σε πιλάφια και σούπες. Συχνές 
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παρασκευές είναι οι χορτοκεφτέδες, οι ταχινόπιτες και τα ταχινόψωμα, οι σάλτσες ταχινιού, 
τα αλλαντικά, τα γεμιστά κρέατα, τα ψητά ψάρια και τα αχνιστά θαλασσινά.

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: * Πικρό: ** Αλμυρό: *** Ξινό: **

ΥΦΗ Καυτερό: ** Μπαχαρικά/μυρωδικά: *** Λαδερό/λιπαρό: **

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.3.11.  Κουζίνα της Στερεάς Ελλάδας

Ονομαστά είναι το αρνί σούβλας, το κοντοσούβλι, το κοκορέτσι, το σπληνάντερο, οι πίτες, οι 
θαλασσινοί ουζομεζέδες, οι φημισμένες ελιές Άμφισσας, το τυρί (φέτα), καθώς και το πρό-
βειο γιαούρτι. Άλλα ντόπια προϊόντα είναι το κρασί, το τσίπουρο, το θυμαρίσιο μέλι και το 
μέλι από έλατα. Επίσης τα αμύγδαλα, τα καρύδια, ο τραχανάς και οι χυλοπίτες, στα ορεινά 
κυρίως χωριά.

Παράδοση υπάρχει στα γλυκά αμύγδαλο και ρεβανί Γαλαξιδίου, αλλά και στα παξιμάδια 
τύπου «χωριάτικα» των φούρνων του νομού, ιδιαίτερα της Δεσφίνας.

Χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής: τραχανάς, παξιμάδια Δεσφίνας, ελιές Άμφισσας.

Χαρακτηριστικά εδέσματα της περιοχής: κατσικάκι στο φούρνο (ψιμάρνι), χωριάτικη πίτα 
με άγρια χόρτα, χαλβάς με κόλλα, κολοκυθόπιτα, κοντοσούβλι, κουραμπιέδες, μακαρονό-
πιτα, δίπλες και γαρδούμπες

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: ** Πικρό: * Αλμυρό: *** Ξινό: *

ΥΦΗ Καυτερό: ** Μπαχαρικά/μυρωδικά: * Λαδερό/λιπαρό: ***

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.4.  Κουζίνες της Ελλάδας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

1.4.4.1.  Πολίτικη & Μικρασιάτικη κουζίνα

Οι πρόσφυγες Έλληνες της Μικράς Ασίας εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Θράκη και τη Μακε-
δονία. Η ελληνική κουζίνα τού σήμερα θα ήταν φτωχή αν δεν υπήρχαν οι εύποροι, μορ-
φωμένοι Έλληνες των οποίων η κουζίνα ήταν το αποκορύφωμα της βυζαντινής, αλλά και 
παρακαταθήκη της αρχαίας ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της ανατολίτικης αισθητικής. 
Η Κωνσταντινούπολη ήταν ένα μεγάλο παγκόσμιο εμπορικό κέντρο που είχε στη διάθεσή 
του πολλά βρώσιμα υλικά. Παράλληλα υιοθέτησε και γαλλικές τεχνικές, μια και αυτό ζητή-
θηκε από τα σπίτια των εύπορων οικογενειών. Το σταυροδρόμι της Ανατολής με τη Δύση 
είχε όλα τα μπαχαρικά και τα προϊόντα, καθώς και τους πελάτες (εμπόρους) για δημιουργία 



146 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

κουζίνας υψηλού επιπέδου. Η κουζίνα της Πόλης εξελίχθηκε και διαμορφώ θηκε από ένα 
συνδυασμό της άριστης σπιτικής μαγειρι κής, της μαγειρικής του παλατιού (το παλάτι του 
σουλ τάνου ήταν το γνωστό Τοπκαπί, όπου πολλοί από τους σεφ και τους ζαχαροπλάστες 
ήταν Έλληνες), των εστιατορίων και των ταβερνών της πόλης (οι περισσότερες ελληνικής 
ιδιοκτησίας), καθώς και από τις πολλές ευρωπαϊκές επιρροές, αφού η Κωνσταντινούπολη 
ήταν μια κοσμοπολίτισσα. Κυδώνια, κανέλα, μπαχάρι, γαρίφαλα, η διεισ δυτική γλυκύτητα 
των τηγανισμένων κρεμμυδιών σε δεκάδες πιάτα με παραγεμιστά ζαρζαβατικά. Ο δυό-
σμος (υπήρχε η αντίληψη ότι βοηθούσε στην πέψη), η μελιτζάνα που θριάμβευε σε δεκά-
δες διαφορετικές συνταγές, η υπερβολική χρήση κουκουναριού και σταφίδων. Η άφθονη 
χρήση ελαιολάδου σε τόσα πολλά από τα πιάτα με ζαρζαβατικά. Όλα αυτά και πολλά περισ-
σότερα αποτελούν τη βάση της πολίτικης μαγειρικής. Ο Βόσπορος, πηγή των ιχθύων και 
των «φρούτων της θάλασσας»61 ήταν η αιτία για την υιοθέτηση του παστώματος και του 
καπνίσματος μεγάλων ψαριών, όπως το λαβράκι, το σκουμπρί, η σαρδέλα. Το ψάρι μαγει-
ρεύεται ψητό επάνω σε αμπελόφυλλα ή στην κατσαρόλα με μυρωδικά. Η Θεσσαλονίκη τού 
σήμερα, χάρη στην επίδραση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, καυχιέται πως διαθέτει τα 
καλύτερα πιάτα με θαλασσινά σε όλη τη χώρα. Εκτός από τις συνταγές της Μικράς Ασίας η 
Θεσσαλονίκη υιοθέτησε και δομές οργάνωσης της εστίασης: ταβέρνες, καφενεία και αρτο-
ποιεία τριών ειδών: ψωμιού, μπουγάτσας και κουλουριού Θεσσαλονίκης

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: *** Πικρό: ** Αλμυρό: *** Ξινό: *

ΥΦΗ Καυτερό: * Μπαχαρικά/μυρωδικά: *** Λαδερό/λιπαρό: *

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.4.2.  Ποντιακή κουζίνα

Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών του 1922 και του 1923, μετά την κατάρρευση του κομμου-
νισμού, και με τις σκληρές οικονομικές συνθήκες που επακολούθησαν στο τέλος της δεκα-
ετίας του ‘80 και στη δεκαετία του ‘90, η Ελλάδα δέχτηκε ρεύματα Ποντίων από τη Γε ωργία, 
το Αζερμπαϊτζάν, την Τασκένδη και άλλα τμή ματα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η πλού-
σια βλάστηση της περιοχής,  λόγω των εδαφοκλιματολογικών συνθηκών, διαμόρφωσε και 
τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων. Ο Πόντος είναι μια κατεξοχήν ορεινή περιοχή, με 
μεγάλη επιφάνεια δασικών εκτάσεων, με πολλούς ποταμούς και συχνές βροχοπτώσεις.

Η κουζίνα των Ελλήνων του Πόντου είναι αγαπητή από τους Έλληνες του σήμερα. Ορισμέ-
νες ταβέρνες παρουσιάζουν ποντιακές πίτες (φύλλο στο σάτσι), ζυμαρικά (βαρενίκα, μικρά 
ζυμαρικά γεμιστά με τυρί ή κιμά και σερβιρι σμένα με βούτυρο), μαντί (παρόμοιο με τα 
ραβιό λια, αλλά σερβίρεται συνήθως με βούτυρο και τρα γανά κρεμμύδια ή γιαούρτι) πιρο-
σκί (μια παραλ λαγή του ρωσικού πιροσκί), τουρσιά με ταυτότητα, πιάτα με κόκκινο λάχανο 

61. Οι Γάλλοι ονομάζουν όλα τα θαλασσινά εκτός από τα ψάρια «fruit de mer», δηλαδή «φρούτα της 
θάλασσας».
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και φασόλια, και βεβαίως πολύχρωμες σούπες. Η γαστρονομι κή κουλτούρα των ανθρώ-
πων του Πόντου συνδυάζει τα εθνικά πιάτα από τις γενέτειρές τους με πιάτα της Ρωσίας, 
όπως συμβαίνει στο κόκκινο λάχανο τουρσί και στο μπορστ (κρέας μαγειρευτό με λάχανο).

Η μαγειρική τους παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία, αγκαλιάζοντας παραδόσεις του βουνού και 
της θά λασσας, καθώς και αρχαίες ελληνικές, νομαδικές, γεωργιανές, ρωσικές, τουρκι-
κές και άλλες. Πάνω από όλα η ποντιακή κουζίνα βασίζεται σε σιτηρά (ψητές ζύμες) και 
γαλα κτοκομικά προϊόντα (φρέσκα τυριά και γιαούρτια). Σημαντικά ποντιακά πιάτα της περι-
οχής είναι ο σορβάς (σούπα με για ούρτι), τα τσιριχτά, τα ύβριστα, το κεσκέκ (κοτόπουλο με 
σιτάρι), ο τρα χανάς. Το πιο βασικό από τα γαλακτοκομικά προϊόντα στο ποντιακό κελάρι 
είναι το ταν, το οποίο ουσια στικά είναι ξινόγαλο. Βράζοντάς το και στραγγίζο ντάς το έχει 
κανείς το αμέσως επόμενο σημαντικό γαλακτοκομικό προϊόν, το πασκιτάν, το οποίο μοι-
άζει με τυρί και διαλύεται συνήθως σε νερό για να κά νει ένα είδος πηχτού γιαουρτιού. Το 
πασκιτάν χρη σιμοποιείται σε σούπες, οι οποίες είναι επίσης ά φθονες στο ποντιακό τραπέζι, 
και σαν σάλτσα με ο ρισμένα παραδοσιακά ζυμαρικά. Μετά το πασκιτάν έρχεται το τσορτάν, 
το οποίο είναι αποξηραμένο πασκιτάν για το χειμώνα. Μπαίνει σε συγκεκριμένα πιάτα που 
γίνονται με σιτάρι ή κριθάρι. Όλα σχε δόν γίνονται αποκλειστικά με γάλα αγελάδας.

Τα ζυμαρικά αρέσουν σε όλους και μπορούν να εντυπωσιάσουν τους πελάτες κάθε εστι-
ατορίου. Τέτοια ζυμαρικά είναι τα σιρόν, ένα είδος ψητού ζυμαρικού. Αυτά μουσκεύονται 
και στη συ νέχεια πετιούνται σε καυτό βούτυρο με πασκιτάν. Επίσης βρίσκουμε τα εβρίστ, 
τα οποία είναι ξερές ταλιατέλες (χωρίς αβγά), και τους γιοχάδες, τα οποία είναι πολύ λεπτά, 
ξερά, προψημένα φύλλα ζύμης και τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τυρόπι-
τας. Όλα αυτά τα παραδοσιακά ζυμαρικά και τα παράγωγα ζύμης φτιάχνονται ψήνοντας το 
φύλλο σε ένα σατζ, δηλαδή σε μια πολύ καυτή σιδερένια επιφάνεια, η οποία αποτελεί ένα 
από τα παλιότερα κουζινικά σκεύη στον κόσμο. Η παρασκευή γίνεται έτσι αφού με αυτό τον 
τρόπο μπορούσαν να τα συντηρήσουν. 

 Άλλα προϊόντα, όπως μια ολόκληρη ποικιλία λαχανικών, εμφανίζονται σε βραστές ή ωμές 
σαλάτες, σε σούπες και σε φαγητά κατσαρόλας. Τα ψάρια, ειδικά οι φρέσκες αντζούγιες, ή 
χαψιά στην τοπική διάλεκτο, παίζουν κι αυτά σημαντικό ρόλο στη μαγειρική. (Γρηγοριάδου 
Ε.: 2004, σ. 199-201). Στη συνέχεια παραθέτονται προϊόντα που εντοπίσαμε στο εμπόριο και 
για τα οποία ρωτήσαμε την εταιρεία Ραγιάν και τον Π. Κουκουβίτη, έμπορο τροφίμων.

Ποντιακά τυροκομικά: Το ταν είναι το υγρό υπόλοιπο του αγελαδινού ή βουβαλίσιου για-
ουρτιού μετά το χτύπημα (ντουρμαλίζομα) και την αποβολή του βουτύρου (0-1% λιπαρά). 
Το πασκιτάμ είναι το τυρί κρέμα που παράγεται μετά από βράσιμο του ταν. Το ξυγαλέ-
νεν είναι γιαούρτι. Ο τζιαχλαμάς είναι αναψυκτικό (Αριάνι). Το υλιστό είναι πολύ στραγγι-
σμένο γιαούρτι. Το γαΐς είναι αγελαδινό τυρί σε λωρίδες (γαϊς=ζώνη). Αυτό το τυρί μοιάζει 
με τη μοτσαρέλα. Το παρχαροτύρι είναι καπνιστό αγελαδινό τυρί με γλυκιά γεύση (τυρί του 
Παρχαριού = ψηλά βουνά). Το τσιοκαλίκι ή τσιοκαρμάς είναι φρέσκο αγελαδινό τυρί που 
«κόβει» με λεμόνι, ελαφρά ξινό και αλμυρό.

Ποντιακά φαγητά: Το κεσκέσι κορκότα χερσές είναι χυλός από βρασμένο κρέας και σιτάρι. 
Ο καϊγκανάς είναι στραπατσάδα. Ο τανομένος σορβάς είναι σούπα από κορκότο με ταν. Ο 
ξυγαλένεν σορβάς είναι σούπα με κορκότο ή πλιγούρι και γιαούρτι. Το ιτσλί είναι παρα-
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σκεύασμα από πλιγούρι που συνήθως έχει μέσα και γέμιση από κρέας. Το μπορτς είναι 
κρεατόσουπα με λάχανο.

Ποντιακά αρτοποιήματα και ζυμάρια. Λαζουδένα: από καλαμπόκι. Ταραγά: από μείγμα 
σιταριού καλαμποκιού. Μόρικα: από σίκαλη. Γιουλαφέναν: από βρόμη. Τσουπαδένια κολό-
θια: μικρά στρογγυλά ψωμάκια από καλαμποκάλευρο αλειμμένα με φρέσκο βούτυρο. 
Πουσίντια: κριθαρένιες κουλούρες με βούτυρο ή πετιμέζι. Πλουγούρ: κοπανισμένο σιτάρι. 
Τρίμμαν: μικροί σβώλοι από ζυμάρι τους οποίους βράζουν και περιχύνουν με καβουρντι-
σμένο βούτυρο με κρεμμύδι. Μακαρίνα: χυλοπίτες. Υβριστόν: γουφκάδες. Χαβίτς: πηχτός 
λαπάς με καλαμποκάλευρο και μυζήθρα, ψημένος σε λιωμένο αγελαδινό βούτυρο. Σιρόν: 
ζυμαρικά από φύλλο τυλιγμένα σαν κουρκουμπίνια. Σερβίρονται με λιωμένο βούτυρο και 
γιαούρτι.

Ποντιακά γλυκά. Πεστίλια: από μούρα ή σύκα. Βαρβάρα: με σιτάρι, καλαμπόκι και φασόλια. 
Κατμέρια ή γατμέρ: είδος τηγανίτας. Βασιλόπιτα: βουτυρωμένα φύλλα ζύμης με πασπαλι-
σμένο ανάμεσα καρύδι, κανέλα, και ζάχαρη. Παρόμοια βασιλόπιτα συναντάμε στην Καπ-
παδοκία και στην Αγιάσο της Λέσβου. Τσιριχτά (λουκουμάδες): γίνονται και αλμυρά γεμιστά 
με καβουρμά. Πουρμάς, πορμάς ή πορέκ ή στριφτό: γλυκό σιροπιασμένο με μέλι ή πετι-
μέζι. Παζλαμά: κρέπα από καλαμποκίσιο αλεύρι με βούτυρο, πασπαλισμένη με τριμμένο 
τυρί, ζάχαρη, πετιμέζι ή μέλι. Πισία ή τιρλία: είδος διπλωμένης και τηγανισμένης κρέπας.

Ποντιακές πίτες. Φιλοτά: είδος τυρόπιτας. Χαψολάβασον: λαγάνα με παστό γαύρο
Χοχολένεν πίτα (τσουκνιδόπιτα): πίτα με καλαμποκάλευρο και διάφορα άγρια χόρτα. Πίτα 
με κιντέατα (τσουκνιδόπιτα): τσουκνίδες, κρεμμύδι, αυγά, τυρί, άνηθος και μαϊντανός.
Λαλλάγγες: οι βυζαντινές λαλάγγες ή λαλαγκίτες που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Δαμέσα: 
φύλλα παχιάς ζύμης που περιέχουν την οποιαδήποτε γέμιση και ψήνονται διπλωμένα στα 
τέσσερα σαν φάκελος. Γιαγλία: πιτούλες σε σχήμα βάρκας γεμισμένες με τυρί (πεϊνιρλί) 
Σαγανλούγια: πιτούλες σε σχήμα βάρκας σαν πεϊνιρλί γεμισμένες με ψιλοκομμένο κρεμ-
μύδι, φουντούκια ή καρύδια και μαύρο πιπέρι. Γιουμουρταλούγια: πιτούλες σε σχήμα 
βάρκας σαν πεϊνιρλί γεμισμένες με καβουρμά. Χαψία: μικρές πίτες με ψάρι (γαύρο) 
Γιοχάδες: γιουκάδες. Πιροσκία: τηγανητά πιτάκια γεμισμένα με πατάτα ή κιμά.

Προτεινόμενοι παραγωγοί – τυποποιητές:

ΠΕΡΕΚ, Σύλλογος Γυναικών, Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης, τηλ. 2396025305 & 6977 000293, 
URL: www.perek.gr

ΡΑΓΙΑΝ, Θεόφιλος Γεωργιάδης, Γ. Καπέτα 11, Βαθύ Κιλκίς, τηλ: 2341084267, e-mail: 
ragian@ragian.gr, URL: www.ragian.gr. Θεσσαλονίκη: Μπαλάνου 13, πλ. Άθωνος, τηλ. 
2310279459.

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: * Πικρό: ** Αλμυρό: *** Ξινό: ***

ΥΦΗ Καυτερό: * Μπαχαρικά/μυρωδικά: * Λαδερό/λιπαρό: ***

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***
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1.4.4.3.  Ικαριώτικη κουζίνα

Τα τελευταία 15 χρόνια γίνεται έντονη συζήτηση για τη διατροφή της Ικαρίας. Η Ικαρία είναι 
ένα απομονωμένο νησί του Ν.Α. Αιγαίου, όπου ο τρόπος ζωής δε μοιάζει με αυτόν της υπό-
λοιπης Ελλάδας. Το καλοκαίρι γίνονται πολλές γιορτές στα χωριά όπου τρώνε και γλεντούν 
μέχρι το πρωί. Οργανωμένοι χώροι διασκέδασης δεν υπάρχουν, αφού δεν αρέσουν στους 
κατοίκους. Τα εστιατόρια και οι παραδοσιακές ταβέρνες όμως υπάρχουν σε πληθώρα. 

Η τελευταία μελέτη στην Ικαρία (Ιούνιος– Οκτώβριος 2009, σε 673 άτομα) της Ά Πανεπι-
στημιακής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου του τμήματος Καρδιολογίας, με την 
εποπτεία του Δρ. Χρίστου Στεφανά, προέδρου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, έδειξε ότι τα 
χαμηλά ποσοστά καρδιαγγειακής θνητότητας και υψηλής μακροβιότητας στο νησί οφείλο-
νται στον τρόπο ζωής και διατροφής. Οι Ικαριώτες τρώνε 3-5 φορές την εβδομάδα ψάρι. Οι 
υπερήλικες καταναλώνουν πιο συχνά ψάρι, λαχανικά, όσπρια και τσάι και λιγότερο συχνά 
κόκκινο κρέας, αλκοόλ, καφέ και ζυμαρικά62.

Φημισμένες τοπικές λιχουδιές είναι οι κολοκυθοκεφτέδες και οι ρεβυθοκεφτέδες και το 
τυρί «καθούρα», οι οποίες συνήθως συνοδεύονται από τον γνωστό πράμνειο οίνο, δηλαδή 
από τοπικό κρασί. Τα γεμιστά θεωρούνται μια από τις σπεσιαλιτέ του νησιού. Ντομάτες, 
πιπεριές, μελιτζάνες, ακόμα και πατάτες γεμίζονται με ρύζι. Το μυστικό τους είναι τα διά-
φορα μυρωδικά. Από τα ίδια υλικά φτιάχνεται και το σουφικό63 και το πούλμπασι. Φημι-
σμένες είναι επίσης και οι διάφορες τοπικές πίτες με μάραθο και αρνίσιο κρέας. Τα ψάρια 
ψήνονται συνήθως στη σχάρα, ενώ πολύ γνωστές είναι και οι τοπικές λιχουδιές, όπως η 
καπνιστή ρέγκα και ο γαύρος φιλέτο στη σχάρα με κρεμμυδάκια, πιπεριά και ντομάτα. Κλα-
σικό γλυκό είναι τα φρούτα σε μορφή γλυκού κουταλιού, όπου μέσα στο σιρόπι μπαίνει 
αρκετό ικαριώτικο μέλι, καθώς και το γλυκό κουταλιού τριανταφυλλάκι.

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: ** Πικρό: ** Αλμυρό: *** Ξινό: ***

ΥΦΗ Καυτερό: * Μπαχαρικά/μυρωδικά: * Λαδερό/λιπαρό: **

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

62. Δημοσίευση στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», 04/07/2010, σελ. 46, ρεπορτάζ της Αύρας Γρηγορίου.
63. Σουφικό: Υλικά συνταγής: 2 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες, 2 κολοκύθια, 2 πατάτες, 2 πιπεριές γλυκιές, 

2 καρότα, 1 μεγάλο κρεμμύδι, 3 ώριμες ντομάτες, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη.
 Δημιουργία συνταγής: Κόβετε το κρεμμύδι σε ροδέλες και το σοτάρετε στο ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι 

με καπάκι ή σε γουόκ. Προσθέτετε τις μελιτζάνες, τα κολοκύθια και τις πατάτες κομμένα σε μεγάλους 
κύβους, τα καρότα και τις πιπεριές σε ροδέλες. Αφήνετε να σοταριστούν ελαφρώς και ρίχνετε τις ντο-
μάτες ψιλοκομμένες. Βάζετε 2 ποτήρια νερό, αλατοπιπερώνετε και αφήνετε να σιγοβράσει μέχρι να 
μελώσουν οι μελιτζάνες και να δέσει η σάλτσα. Προαιρετικά προσθέστε τριμμένη φέτα προς το τέλος 
του βρασίματος.



150 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

1.4.4.4.  Κερκυραϊκή κουζίνα

Λόγω των ιστορικών γεγονότων στην Κέρκυρα η κουλτούρα, και επομένως και η κουζίνα 
της, επηρεάστηκε από τους Ενετούς, καθώς η Κέρκυρα ήταν υπό ενετική κατοχή για 411 
χρόνια. Η κουζίνα της πόλης παραμένει καθαρά βενετσιάνικη. Είναι αξιοθαύμαστο το ότι 
ακόμη και σήμερα τα όνομα των φαγητών και ο τρόπος παρασκευής τους παραμένει ίδιος 
με την εποχή της Ενετοκρατίας. 
Κάθε γιορτή έχει το δικό της πιάτο. Χαρακτηριστικότερα είναι οι τηγανίτες που προσφέρο-
νται την παραμονή της γιορτής του Αγίου Σπυρίδωνα, τα παντεσπάνια (pane di spagna) που 
προσφέρονται στις γεννήσεις των παιδιών, η αγιάδα (σκορδαλιά) ανήμερα του Σταυρού, η 
σούπα αβγολέμονο που τρώγεται τα Χριστούγεννα, ο κόκορας παστιτσάδα που τρώγεται 
την ημέρα της Παναγίας και τα σαλιγκάρια μπουρδέτο που τρώγονται ανήμερα του Παντο-
κράτορα. 
Τα παλαιότερα χρόνια η συντήρηση των τροφών αποτελούσε βασικό μέλημα κυρίως των 
κατοίκων που ζούσαν στις φτωχότερες περιοχές. Γι’ αυτό και ένα βασικό στοιχείο της δια-
τροφής τους αποτελούσε το σαβούρο. Πρόκειται για έναν ειδικό τρόπο μαγειρέματος και 
συντήρησης των ψαριών και πολλών λαχανικών σε ξύδι, λάδι, αλάτι με δεντρολίβανο και 
κάπαρη. Επίσης, η συντήρηση των τροφών γινόταν και με χοντρό αλάτι που παρήγαγαν σε 
αφθονία οι Αλυκές (ψάρια ξερά σε στρώματα αλατιού) αλλά και με το στέγνωμα στον ήλιο 
(λιαστές ντομάτες, πιπεριές, κ.α.) 
Σήμερα στο νησί λειτουργούν πάρα πολλά εστιατόρια που ακολουθούν τις επιταγές του 
σύγχρονου τρόπου ζωής ο οποίος απαιτεί ελαφριές γεύσεις. Υπάρχουν όμως και εστια-
τόρια που προσφέρουν κάθε είδους κουζίνας (ιταλική, γαλλική, κινέζικη, μεξικάνικη, κτλ.) 
Παρόλα αυτά, τόσο στην πόλη, αλλά και στις παραθαλάσσιες περιοχές, θα βρείτε ταβέρ-
νες που σερβίρουν τις παραδοσιακές συνταγές του νησιού. Το μπουρδέτο, το σοφρίτο, την 
παστιτσάδα, το στιφάδο, την στραπατσάδα, το τσιγαρέλι, το παστίτσιο της νόνας, τον μπακα-
λιάρος με αγιάδα, κ.α. 
Εξίσου μεγάλη παράδοση έχει και η ζαχαροπλαστική στην Κέρκυρα. Υπάρχουν τα γλυκά του 
κουταλιού από σταφύλι, σύκα, κυδώνι, περγαμόντο και κουμ κουάτ. Επίσης η συκομαϊδα που 
κατασκευάζεται από ξερά σύκα, γλυκάνισο και ούζο, οι μάντολες, τα παστέλια και τα μαντολάτα.  
 Το αγαπημένο ποτό των Κερκυραίων, εκτός από το ντόπιο κρασί και το παραδοσιακό λικέρ 
από κουμ κουάτ, είναι η τσιτσιμπίρα. Πρόκειται για ένα αφρώδες αναψυκτικό με βάση το τζί-
ντζερ που φτιάχνεται μόνο στην Κέρκυρα, από την εποχή της αγγλικής κατοχής. Παρασκευ-
άζεται από χυμό λεμονιού, τριμμένο τζίντζερ, άσπρες σταφίδες, νερό και ζάχαρη. Σήμερα 
παρασκευάζεται μόνο από μια μικρή βιοτεχνία του νησιού η οποία «ζυμώνει» στα καζάνια 
της το ιστορικό αυτό αναψυκτικό. Είναι δροσιστικό και εύγεστο αναψυκτικό το οποίο κατα-
ναλώνεται μετά από τρεις εβδομάδες ζύμωσης και σερβίρεται συνήθως στα καφενεία από 
το Πάσχα ως το Φθινόπωρο. Πίνεται πάντα φρέσκο και παγωμένο64. 

64. Τον Ιανουάριο του 2011 συστήθηκε η Κερκυραϊκή Λέσχη Γαστρονομίας.
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Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: *** Πικρό: ** Αλμυρό: ** Ξινό: *

ΥΦΗ Καυτερό: * Μπαχαρικά/μυρωδικά: ** Λαδερό/λιπαρό: **

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.4.5.  Μοναστηριακή & Αγιορείτικη κουζίνα 

Αβοκάντο με ρύζι, μανιταρόσουπα με μηλόξιδο, σούπα με κουάκερ και χορταρικά, κρέπες 
με γέμιση σπανάκι, και κολοκυθοκεφτέδες με πορτοκαλόφλουδα είναι οι μαγειρικές προ-
τάσεις των μοναχών του Αγίου Όρους, αλλά και πολλών μοναστηριών από την υπόλοιπη 
Ελλάδα, την Κύπρο, τον αραβικό και αφρικανικό κόσμο-από όπου υπάρχουν ορθόδοξα 
μοναστήρια. Οι επιρροές της μοναστηριακής κουζίνας είναι οι ρητές θέσεις περί νηστείας, 
αλλά και οι επιθυμητές γεύσεις από το συναξάρι του οσίου Ευφροσύνου του Μαγείρου και 
το βιβλίο του Πάτερ Επιφάνειου, γνωστού μάγειρα εν ζωή στο Άγιο Όρος. Το αλάδωτο λοι-
πόν δε σημαίνει απόλυτα και νερόβραστο. Το μόνο που λείπει από το πλήθος των μοναστη-
ριακών συνταγών είναι το κρέας. Κατά τα άλλα βρίσκει κανείς σάλτσες, σαλάτες, μεζεδά-
κια, πίτες, σούπες και όσπρια. Πρωταγωνιστές είναι τα λαδερά, τα ψάρια και τα θαλασσινά, 
τα γλυκά, τα ποτά, τα κουλούρια έως και τα κόλλυβα. Η νηστεία των μοναχών, η οποία είναι 
συνεχής, συνδυάζεται με τη μονοφαγία, τη λιτοφαγία και την ολιγοφαγία (Μωυσέως Μονα-
χού Αγιορείτου, 1995, σελ. 83).

Πολλές τεχνικές έχουν διαδοθεί στα εστιατόρια από τα βιβλία μαγειρικής της μοναστηρι-
ακής κουζίνας. Παράδειγμα της αγιορείτικης μαγειρικής είναι τα τηγανητά κολοκυθάκια, 
όπου οι μάγειροι προσπαθούν να έχουν ισορροπημένη γεύση κολοκυθιού και λαδιού. Η 
συμβουλή των μαγείρων είναι η εξής. Για να μην «πιει» λάδι ο χυλός και τα κολοκύθια μεί-
νουν άψητα, είναι καλύτερα να μείνουν αλευρωμένα για μισή ώρα, και πριν μπουν στο 
τηγάνι να βουτηχτούν αστραπιαία σε κρύο νερό. Επίσης, για την πικάντικη σαλάτα υποστη-
ρίζουν ότι πρέπει να ρίξουμε πρώτα το αλάτι ώστε να λιώσει με τα υγρά του λάχανου που 
θα ακολουθήσουν. 

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: * Πικρό: * Αλμυρό: * Ξινό: **

ΥΦΗ Καυτερό: * Μπαχαρικά/μυρωδικά: ** Λαδερό/λιπαρό: **

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.5. Ξένες κουζίνες

Γνωστές κουζίνες ανά τον κόσμο είναι αυτή της Κεντρικής Ευρώπης (Γερμανία & Αυστρία), 
η σκανδιναβική, η ισπανική, η γαλλική, η ιταλική, η κυπριακή, η μεξικανική, η ιαπωνική, η 
μαλαισιανή, η ταϊλανδέζικη, η κινεζική, η ινδική και η αφρικάνικη. Μεγάλη άνθηση γνωρί-
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ζει η αιθιοπική κουζίνα, η οποία εξαπλώνεται ακόμη και στα ελληνικά αστικά κέντρα. Στη 
συνέχεια αναφερόμαστε σε διάφορες κουζίνες οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ 
τους λόγω των βασικών πρώτων υλών και των θρησκευτικών πεποιθήσεων κάθε χώρας. 
Κάνουμε εκτενή αναφορά στην κινεζική κουζίνα, καθώς οι Κινέζοι είναι αυτοί που αποτε-
λούν τους τουρίστες του μέλλοντος βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. 

1.4.5.1.  Κινεζική κουζίνα

H κινεζική κουζίνα είναι από τις πιο αγαπητές εθνικές κουζίνες στην Ελλάδα. Kαθώς είναι 
από τις πιο παλιές κουζίνες στον κόσμο, προσφέρει ποικιλία παρασκευασμάτων. Αντιπρο-
σωπεύει τον κινεζικό πολιτισμό με τον πλούτο, την ποικιλία και τη διαφορετικότητα των 
γεύσεων που παρουσιάζει. Επιπλέον είναι κουζίνα υγιεινή, αφού είναι πλούσια σε λαχα-
νικά και χαμηλή σε λιπαρά. Συνδυάζει επίσης τις πρωτεΐνες των κρεατικών με τις φυτικές 
ίνες των λαχανικών και το άμυλο του ρυζιού ή των νουντλς που συνοδεύουν συνήθως τα 
φαγητά, γεγονός που προσφέρει διατροφική ισορροπία.

H παραδοσιακή κινεζική κουζίνα 

H παραδοσιακή κινεζική κουζίνα διαφέρει ανάλογα με την περιοχή (Nότια Kίνα, Σαγκάη, 
Σετσουάν κλπ). H κουζίνα της κάθε περιοχής έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, αλλά γενικά 
για την κινεζική κουζίνα ισχύουν ορισμένοι βασικοί κανόνες: 

●  H προετοιμασία των υλικών είναι το σημαντικότερο στάδιο στο μαγείρεμα.

●  Το μαγείρεμα είναι συνήθως πολύ σύντομο. 

●  Tα υλικά κόβονται σε μικρά κομμάτια για να μπορούν να ψήνονται γρήγορα.

●  Tα λαχανικά, τα θαλασσινά και το ρύζι είναι από τα πιο διαδεδομένα υλικά στην κινεζική 
κουζίνα.

●  Tο ευρύτερα διαδεδομένο σκεύος στην κινεζική κουζίνα είναι το γουόκ, ένα σκεύος με 
στρογγυλή βάση και κοίλες πλευρές, ιδανικό για τηγάνισμα.

●  Tα φαγητά έχουν περιορισμένο λίπος, γιατί μαγειρεύονται με λίγο λάδι (σπορέλαιο) και 
άλιπες σάλτσες. 

Mέθοδοι μαγειρέματος στην κινεζική κουζίνα

Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι μαγειρέματος στην κινεζική κουζίνα είναι το τηγάνισμα και 
το άχνισμα.

Τηγάνισμα με συνεχές ανακάτεμα: Είναι μια τεχνική τηγανίσματος πάνω σε δυνατή φωτιά, 
που συνοδεύεται από συνεχές ανακάτεμα των τροφίμων. Στο τηγάνισμα αυτό απαιτείται 
πολύ μικρή ποσότητα λαδιού, η οποία με το ανακάτεμα εμποτίζει όλα τα τρόφιμα, τα οποία 
είναι ψιλοκομμένα. Tο τηγάνισμα γίνεται σε γουόκ. Aν δε διαθέτετε γουόκ μπορείτε να χρη-
σιμοποιήσετε ένα βαθύ τηγάνι. Bαθύ τηγάνισμα: Eδώ το τηγάνισμα γίνεται μέσα σε καυτό 
λάδι, σε φριτέζα, και τα τρόφιμα πριν τηγανιστούν βυθίζονται σε χυλό. Tα τρόφιμα είναι 
συνήθως κομμένα σε λεπτές φέτες. Mια κοινή φριτέζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι’ αυτό 
το είδος μαγειρέματος. 
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Mαγείρεμα στον ατμό: Tα κινεζικά σκεύη για μαγείρεμα στον ατμό είναι φτιαγμένα από 
μπαμπού. Στα σκεύη αυτά το μπαμπού είναι πλεγμένο με ειδικό τρόπο, που επιτρέπει την 
είσοδο του ατμού στο εσωτερικό τους όπου είναι τοποθετημένα τα τρόφιμα. Mια συνηθι-
σμένη χύτρα ατμού ή ένα μεταλλικό σουρωτήρι μπορεί να μας εξυπηρετήσει για να μαγει-
ρέψουμε τα τρόφιμα στον ατμό. 

Παραδοσιακά υλικά της κινεζικής κουζίνας

Στην κινεζική κουζίνα χρησιμοποιούνται ορισμένα υλικά τα οποία μπορεί να προμηθευτεί 
κανείς από εξειδικευμένα σούπερ μάρκετ. Αυτά τα υλικά είναι:

Bλαστάρια μπαμπού: Tα βλαστάρι από μπαμπού κυκλοφορούν σε κονσέρβες. Xρησιμο-
ποιούνται στις σαλάτες, αλλά και στο μαγείρεμα των κρεάτων, ως συνοδευτικό.

Tοφού: Eίναι είδος τυριού που γίνεται από σόγια και χρησιμοποιείται σε μικρά κομμάτια 
μέσα σε σούπες. 

Πάστες: Oι πάστες χρησιμοποιούνται ως βάση για γλυκές σάλτσες ή ντιπς. Oι πιο γνω-
στές πάστες είναι αυτές που γίνονται από σόγια, μαύρα φασόλια ή σπόρους σουσαμιού. 
Kινεζικό λάχανο: Eίναι το πιο συνηθισμένο λαχανικό στις φρέσκιες κινεζικές σαλάτες. 

Nουντλς: Eίναι τα γνωστά κινεζικά μακαρόνια που γίνονται με ρυζάλευρο. Tο μαγείρεμα 
των κρεατικών με νουντλς λέγεται τσόου μέιν. Έτσι, υπάρχει κοτόπουλο τσόου μέιν, χοι-
ρινό τσόου μέιν κλπ.

Kάστανα: Xρησιμοποιούνται σαν γαρνιτούρα στα κινεζικά φαγητά και μπορεί κανείς να τα 
προμηθευτεί αποξηραμένα ή συντηρημένα σε νερό μέσα σε κονσέρβες.

Σάλτσες:  Oι σάλτσες χρησιμοποιούνται πολύ στην κινεζική κουζίνα και έχουν ως βάση τη σόγια. 
Eκτός από τη γνωστή σόγια σος, άλλες κοινές σάλτσες μαγειρέματος είναι η χόιζιν και η όιστερ.  
Mανιτάρια: Tα μανιτάρια πωλούνται αποξηραμένα ή σε κονσέρβα. Για γνήσιο κινεζικό 
μαγείρεμα ζητήστε τα μικρά στρογγυλά μανιτάρια που λέγονται στρόου.

Tουρσί: Σε τουρσί μπορεί κανείς να βρει το λάχανο ή το λεγόμενο σετσουάν, που γίνεται 
με ανάμεικτα λαχανικά. Tο τουρσί είναι συνήθως καυτερό, γιατί έχει κόκκους πιπεριού και 
είναι αρωματισμένο με κομματάκια πιπερόριζας (τζίντζερ).

Mπαχαρικά: Kοινά μπαχαρικά στην κινεζική κουζίνα είναι το πιπέρι, το τζίντζερ και ένα 
μείγμα πέντε μπαχαρικών που χρησιμοποιείται κυρίως στο πανάρισμα των θαλασσινών 
και γίνεται από πιπέρι, γλυκάνισο, κανέλα, σκόρδο και μάραθο.

Mικρά μυστικά για επιτυχημένο μαγείρεμα:

●  Nα έχετε έτοιμα όλα τα υλικά πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα. 

●  Πριν ψιλοκόψετε τα λαχανικά ή τα κρεατικά πλύνετέ τα με άφθονο νερό και αφήστε τα 
να στραγγίσουν καλά. Tα υλικά πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν τα μαγειρέψετε. 
Eπίσης, πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου. Aν είναι παγωμένα θα μειώ-
σουν τη θερμοκρασία μαγειρέματος και το φαγητό θα αργήσει να ετοιμαστεί. 

●  Για να κόψετε εύκολα το κρέας σε κομματάκια πρέπει να ακολουθήσετε τη φορά των 



154 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

μυϊκών ινών του. Για γρήγορο και σωστό μαγείρεμα τα υλικά πρέπει να είναι κομμένα 
σε ομοιόμορφα κομμάτια και όχι τυχαία. Για να καλύψει το λάδι όλη την επιφάνεια του 
γουόκ πρέπει να το αλείψετε με πινέλο και όχι να το αδειάσετε μέσα στο σκεύος. Aν 
έχετε να τηγανίσετε κρέας και λαχανικά, τηγανίστε πρώτα το κρέας, βάλτε το στην άκρη 
και μετά προσθέστε τα λαχανικά.

●  Στο τέλος του μαγειρέματος ενώστε όλα μαζί τα υλικά και προσθέστε τις σάλτσες ή τα 
μπαχαρικά που υπαγορεύει η συνταγή. Aπό τα λαχανικά, εκείνα που χρειάζονται περισ-
σότερο χρόνο μαγειρέματος είναι το μπρόκολο, το καρότο, το λάχανο και οι πιπεριές. 
Aν δεν ξέρετε τη σειρά με την οποία πρέπει να μαγειρεύονται τα λαχανικά, για σιγουριά 
μαγειρέψτε τα ξεχωριστά, κατά είδος, και στη συνέχεια ενώστε τα. 

●  Για πλούσιο άρωμα και γεύση χρησιμοποιήστε φρέσκο τζίντζερ και όχι αποξηραμένο σε 
σκόνη. Tο τζίντζερ είναι το κλειδί της επιτυχίας για την κινεζική κουζίνα. Tο τζίντζερ μπο-
ρείτε να το διατηρείτε καθαρισμένο στο ψυγείο για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Oι Kινέ-
ζοι συνηθίζουν να το διατηρούν στο ψυγείο μέσα σε βαζάκια με σέρι για μεγαλύτερη 
νοστιμιά. 

●  Για πετυχημένο πανάρισμα των υλικών χρησιμοποιήστε την αναλογία ένα προς δύο, 
δηλαδή μία κουταλιά κορν φλάουρ σε δύο κουταλιές νερό. 

●  Tο λάδι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο μαγείρεμα είναι το φιστικέλαιο, το λάδι 
κανόλα ή το σησαμέλαιο. Mπορείτε όμως να αρκεστείτε σε ένα οποιοδήποτε σπορέ-
λαιο (καλαμποκέλαιο, ηλιέλαιο κλπ.). Aν δεν ακολουθείτε μια συγκεκριμένη συνταγή 
τότε, πριν προσθέσετε τα υπόλοιπα υλικά στο γουόκ, αρωματίστε πρώτα το λάδι με λίγο 
σκόρδο και λίγο τζίντζερ. Eπίσης, αν αυτοσχεδιάζετε στο μαγείρεμα και θέλετε να πετύ-
χετε τη δική σας κινεζική συνταγή, χρησιμοποιήστε για σάλτσα ένα μείγμα από δύο κου-
ταλιές σόγια σος, μια κουταλιά όιστερ σος, μιάμιση κουταλιά σέρι και ένα κουταλάκι 
ζάχαρη. 

●  Tο κρέας έχει μαγειρευτεί όταν αλλάξει χρώμα (από κόκκινο γίνει καφετί). Aντίστοιχα τα 
λαχανικά είναι έτοιμα όταν μαλακώσουν κάπως (δε χρειάζεται να λιώσουν). 

●  Για σωστό μαγείρεμα τοποθετήστε το γουόκ σε μάτι της κουζίνας του οποίου η διάμε-
τρος να είναι ελαφρά μεγαλύτερη από τη βάση του. Ξεκινήστε έχοντας το κουμπί της 
κουζίνας στη μεσαία ένδειξη ούτως ώστε να μπορείτε να χαμηλώνετε ή να αυξάνετε τη 
φωτιά ανάλογα με το πώς εξελίσσεται το μαγείρεμα. 

●  Tέλος, το μυστικό για ένα πετυχημένο κινεζικό φαγητό, όπως λένε οι ίδιοι οι Kινέζοι, 
είναι το ζεστό μάτι της κουζίνας και το κοφτερό μαχαίρι.

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: * Πικρό: ** Αλμυρό: *** Ξινό: ***

ΥΦΗ Καυτερό: ** Μπαχαρικά/μυρωδικά: *** Λαδερό/λιπαρό: *

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***
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1.4.5.2.  Ιταλική κουζίνα

Αυτό που κάνει πραγματικά την ιταλική κουζίνα να ξεχωρίζει είναι τα πολύ καλά συστα-
τικά της. Χαρακτηριστικά προϊόντα της ιταλικής κουζίνας είναι η ντομάτα, το ελαιόλαδο, το 
σκόρδο και ο βασιλικός. Οι Ιταλοί αρέσκονται στην πίτσα και στα ζυμαρικά. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι το ζυμαρικό είναι σχεδόν καθημερινά στο τραπέζι τους. Η ιταλική κουζίνα είναι 
ένα εκχύλισμα επιρροών, κατακτητών, γειτόνων και προηγούμενων αυτοκρατοριών. Οι 
κουζίνες που εμπλέκονται στο σημερινό κράμα της ιταλικής κουζίνας είναι η αρχαία ελλη-
νική, η ρωμαϊκή, η γοτθική, η νορμανδική, η κουζίνα της Σαβοϊας (βασίλειο μεταξύ Ελβε-
τίας, Γαλλίας, Β. Ιταλίας) η οθωμανική, η εβραϊκή, η σλάβικη και τέλος η αραβική με την 
κινεζική (λόγω εμπορίου).

Περιφερειακές διαφορές

Η ρωμαϊκή κουζίνα, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί πολύ πεκορίνο (τυρί που γίνεται από 
το πρόβειο γάλα) και εντόσθια, ενώ η κουζίνα της Τοσκάνης (Βόρεια Ιταλία) περιλαμβάνει 
άσπρα φασόλια, κρέας και ψωμί. Η κατασκευή πίτσας ποικίλλει σε όλη τη χώρα. Για παρά-
δειγμα στη Ρώμη η κρούστα της πίτσας είναι λεπτή και τραγανή, ενώ στη Νάπολη και στη 
Σικελία έχουν χοντρή κρούστα. Στο βορρά παρατηρούνται γαλλικές και γερμανικές επιρ-
ροές. Η Πιέντμοντ και η Λομβαρδία είναι περιοχές γνωστές για το ριζότο (risotto). Το βόρειο 
τμήμα της Ιταλίας είναι το σπίτι της πολέντα (polenta: γαρνιτούρα που γίνεται από σιμιγδάλι). 
Η Αιμιλία-Ρωμανία είναι γνωστή για τα λαζάνια (lasagna) και τα τορτελίνια (tortellini: γεμι-
σμένα ζυμαρικά). Η Νάπολη είναι το σπίτι της πίτσας, του τυριού μοτσαρέλα και των ζυμών. 
Η κουζίνα της Καλαβρίας (Ν. Ιταλία, ελληνική αποικία) χρησιμοποιεί πολύ καυτό πιπέρι στο 
διάσημο σαλάμι της (που είναι κοινό σε διάφορες ποικιλίες και σε όλη τη χώρα). Η Σικε-
λία είναι το σπίτι του παγωτού, αλλά η κουζίνα της έχει επίσης πολλές επιρροές από την 
αραβική κουζίνα (λεμόνι, φιστίκι) και περιλαμβάνει επίσης τα ψάρια (τόνος, ξιφίες). Τέλος η 
Σαρδηνία είναι διάσημη για το αρνί και το τυρί πεκορίνο.

Βόρειο και νότιο ιταλικό μαγείρεμα

Η παραδοσιακή ιταλική κουζίνα ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή και δεν ακολουθεί τις 
τάσεις. Οι βόρειες και οι νότιες ιταλικές κουζίνες μπορούν να διαφοροποιηθούν. Ο βορράς 
χρησιμοποιεί βούτυρα και κρέμες ενώ ο νότος ελαιόλαδο. Γενικά, υπάρχει μια σημαντική 
διαφορά μεταξύ της περιφερειακής χρήσης της μαγειρικής με λίπος και του παραδοσια-
κού ύφους των ζυμαρικών. Οι εσωτερικές βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές προ-
τιμούν συνήθως το βούτυρο, την κρέμα, το πολέντα, το μασκαρπόνε, το γκράνα παντάνο65 
καθώς και τις παρμεζάνες, το ριζότο, τα λαζάνια και τα φρέσκα ζυμαρικά αβγών. Στα βόρεια 
και κεντρικά προτιμούν το τορτελίνι, το ραβιόλι και είναι γνωστοί για το μεγάλο προσούτο. 
Οι νότιες περιοχές είναι γνωστές για τη μοτσαρέλα, το caciocavallo, και για τα τυριά πεκο-
ρίνο, το ελαιόλαδο και τα ξηρά ζυμαρικά. Η νότια ιταλική κουζίνα χρησιμοποιεί πάρα πολύ 
την ντομάτα (στα ιταλικά η ντομάτα λέγεται πομοντόρο-pomodoro, δηλαδή «χρυσό μήλο»).

65. Το γκράνα παντάνο είναι σαν την παρμεζάνα και είναι πιο οικονομικό κατά 14/3. Η παρμεζάνα είναι 
προϊόν ΠΟΠ ενώ το γκράνα παντάνο δεν είναι.
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Τύποι ιταλικών καφέδων

O ιταλικός καφές (caffè), γνωστός ως espresso, είναι ένας δυνατός καφές που φτιάχνε- ιταλικός καφές (caffè), γνωστός ως espresso, είναι ένας δυνατός καφές που φτιάχνε-
ται με αλεσμένους κόκκους καφέ και με ζεστό νερό το οποίο ωθείται με υψηλή πίεση. Το 
macchiato caffè καλύπτεται με ένα κομμάτι βρασμένου (στον ατμό) γάλακτος ή χτυπημένης 
κρέμας. Ο caffè ristretto γίνεται με το λιγότερο νερό και είναι πιο δυνατός στη γεύση. Ο cap-cap-ap-
puccino αναμιγνύεται ή ολοκληρώνεται με το φουσκωμένο γάλα (αφρόγαλο). Το caffelatte 
είναι συνήθως ίσα μέρη espresso και βρασμένου στον ατμό γάλακτος, όπως το au café lait 
της Γαλλίας, και σερβίρεται σε μεγάλο φλυτζάνι. Το macchiato latte σερβίρεται σε ποτήρι με 
ένα μέρος καφέ και ένα μέρος ζεστό γάλα.

Ιταλικά κρασιά

Τα περισσότερα ιταλικά κρασιά των μεγάλων ονομάτων παράγονται στις τρεις κύριες ιτα-
λικές περιοχές: Πιεμόντε (Barolo), Βένετο (Amarone, Pinot Grigio, κ.λπ.) και Τοσκάνη 
(Chianti, Brunello). Σπουδαίο κρασί παράγει και η Πούλια (Puglie) και η Σικελία (Primitivo).

Παραδοσιακές επιλογές

Ένα παραδοσιακό ιταλικό γεύμα σύμφωνα με την Accademia Europea Di Firenze εξελίσ-
σεται ως εξής:

1. Antipasto - ζεστά ή κρύα ορεκτικά.

2.  Το Primo (πρώτη σειρά πιάτων) αποτελείται συνήθως από ένα ζεστό πιάτο όπως τα 
ζυμαρικά, το ριζότο, το νιόκι, το πολέντα ή τη σούπα. Συνήθως είναι λαχανικά με λίγο 
κρέας.

3.  Το Secondo (δεύτερη σειρά πιάτων), το κύριο πιάτο, είναι συνήθως κρέας (τα ζυμαρικά 
δεν είναι ποτέ η κύρια πορεία ενός γεύματος). Παραδοσιακά το μοσχαρίσιο κρέας είναι 
το ευρύτατα προτεινόμενο κρέας, τουλάχιστον στο Βορρά, αν και το βόειο κρέας έχει 
γίνει δημοφιλέστερο από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

4.  Το Contorno (δεύτερο πιάτο) μπορεί να αποτελείται από μια σαλάτα ή λαχανικά. Παρα-
δοσιακές επιλογές χαρακτηρίζουν τη σαλάτα μετά από την κύρια σειρά των πιάτων.

5. Dolce (επιδόρπιο).

6. Caffè (καφές).

7.  Χωνευτικό ποτό που αποτελείται από τα ποτά/ηδύποτα (grappa, amaro, limoncello). 
Μερικές φορές προσφέρεται ammazzacaffè (καφέ δολοφόνος).

Cucina povera ➔ Στην κουζίνα του φτωχού ή φτωχική κουζίνα γίνεται μεγάλη οικονομία 
με τη χρήση όλων των βρώσιμων υλικών από τη φύση, όπως το μελάνι της σουπιάς και το 
χοιρινό λίπος, ενώ κάποια υλικά ανακυκλώνονται όπως το μπαγιάτικο ψωμί.

.
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Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: * Πικρό: *** Αλμυρό: * Ξινό: **

ΥΦΗ Καυτερό: * Μπαχαρικά/μυρωδικά: *** Λαδερό/λιπαρό: **

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.5.3.  Ισπανική κουζίνα 

Οι γαστροταξιδιώτες έχουν την Μέκκα τους, το Σαν Σεμπαστιάν. Το 2008 ήταν η πόλη με τα 
περισσότερα αστέρια Michelin στον κόσμο σε αναλογία πληθυσμού: 19 αστέρια για 200.000 
περίπου κατοίκους. Στο Σαν Σεμπαστιάν λοιπόν βρέθηκα και εγώ ένα καλοκαίρι, και χρειά-
στηκαν μόλις λίγες μέρες για να αποφασίσω ότι έγινε και η δική μου Μέκκα. Οι κριτικοί χει-
ροκροτούν την ισπανική παράδοση του φαγητού τάπας (μικρά πιάτα για το φαγητό). Οι Ισπα-
νοί τρώνε τόνους από φρέσκα θαλασσινά, λαχανικά και ελαιόλαδο– όλα εξαιρετικές επιλο-
γές όταν πρόκειται για τον έλεγχο του βάρους. Η λίστα των πολύ υγιεινών πιάτων που θα 
παραγγείλετε: γκασπάτσο, δηλαδή κρύα σούπα με ντομάτα, κρεμμύδι και πιπεριά (πλού-
σια σε λυκοπένιο και αντιοξειδωτικά), και παέλια (φρέσκα θαλασσινά, ρύζι και λαχανικά με 
σαφράν). Η κατηγορία των tapas, μικρές λιχουδιές τύπου ορεκτικού, έχουν καθιερωθεί ως 
ο ισπανικός μεζές. 

Το Σαν Σεμπαστιάν είναι μία πανέμορφη πόλη στα βόρεια της Ισπανίας, στη χώρα των 
Βάσκων. Σαν ταξιδιωτικός προορισμός είναι ελάχιστα γνωστός παρόλο που είναι μία από 
τις ομορφότερες πόλεις του πλανήτη. Είναι όμως και το επίκεντρο μιας γαστρονομικής επα-
νάστασης που συμβαίνει στις μέρες μας στην Ισπανία. Όλα ξεκίνησαν το 1976 όταν, σε ένα 
συνέδριο μαγειρικής που έγινε στη Μαδρίτη, ο γάλλος σεφ Paul Bocuse, παρουσίασε την 
nouvelle cuisine που ήταν η καινούργια τάση στη γαλλική κουζίνα την εποχή εκείνη. Δύο 
Βάσκοι σεφ, ο Juan Mari Arzak και Pedro Subijana γοητεύτηκαν, και ήταν οι πρώτοι που 
πειραματίστηκαν στα παραδοσιακά πιάτα και παρουσίασαν την ισπανική κουζίνα με ένα 
ανανεωμένο πρόσωπο. Η συνέχεια ήταν καταιγιστική. Και μπορεί οι περισσότεροι να ανα-
γνωρίζουν τη μοριακή γαστρονομία του Ferran Adrià σαν το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της 
εξέλιξης που συμβαίνει στην Ισπανία, όμως και ο ίδιος ο Adrià έχει δηλώσει σε συνεντεύ-
ξεις του πως «το Σαν Σεμπαστιάν δεν είναι μόνο ο σπουδαιότερος γαστρονομικός προορι-
σμός της Ισπανίας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης».

Πολλά tapas είναι ίδια σε όλα τα μπαρ (γνωστά ως pintxos μπαρ), όμως κάθε μπαρ έχει 
και τις αποκλειστικές του σπεσιαλιτέ. Σπουδαίο έδεσμα είναι το solomillo, μία φέτα τρυφε-
ρού φιλέτου κρέατος με χοντρό αλάτι και ένα κομμάτι πράσινης πιπεριάς. Επίσης το σοταρι-
σμένο φουαγκρά, η μπρουσκέτα με τους γόνους χελιού με κόκκινη πιπεριά, ο μπακαλιάρος 
με καραμελωμένα κρεμμύδια και κάπαρη, το φουαγκρά με μήλο, το χοιρινό κότσι assado, 
το ψητό χταπόδι με μελιτζάνα και χοντρό αλάτι, τα μοσχαρίσια μάγουλα με σάλτσα μαϊντα-
νού, και το κατσικίσιο τυρί φούρνου με χαμόν.
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Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: ** Πικρό: * Αλμυρό: *** Ξινό: **

ΥΦΗ Καυτερό: ** Μπαχαρικά/μυρωδικά: *** Λαδερό/λιπαρό: ***

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.5.4.  Γαλλική κουζίνα

Η ιστορία της γαλλικής κουζίνας

Η ακμή της γαλλικής κουζίνας αρχίζει στα τέλη του 16ου αιώνα. Κατά την εποχή αυτή αρχί-
ζει στη Γαλλία η προσπάθεια της τελειοποίησης της κουζίνας της Ιταλικής Αναγέννησης. 
Πολλοί Ιταλοί μάγειροι, θεωρούμενοι ως οι καλύτεροι του κόσμου, πέρασαν από τη Γαλ-
λία στο διάστημα αυτό. Το 17ο αιώνα υπήρξαν εξαιρετικοί μάγειροι στη Γαλλία. Η πλέον εξέ-
χουσα μορφή ήταν ο Σαβαρέν. Η εποχή αυτή ήταν η αρχή της καλής γαλλικής κουζίνας, 
κατά την οποία οι μάγειροι παρουσίαζαν σειρά πιάτων (εδεσμάτων). Οφείλουμε πολλά στο 
17ο αιώνα, κατά τον οποίο έζησε ο Don Perignon. Χωρίς αυτόν ο καμπανίτης δε θα ήταν ό,τι 
σήμερα είναι, δηλαδή κάτι αντίστοιχο με το τσάι της Κίνας, τη σοκολάτα των Αντιλλών και 
τον καφέ της Αραβίας. Επίσης οφείλουμε χάρη στο βασιλικό γιατρό Φαγκόν ο οποίος συνέ-
στησε το κρασί Βουργουνδίας στο Γάλλο βασιλιά ως τονωτικό. Κατά το 17ο αιώνα ο αντι-
βασιλιάς και ο Λουδοβίκος ΙΕ’, οι ευνοούμενοι, οι κυρίες της αριστοκρατίας και οι ευγενείς 
διασκέδαζαν με τη μαγειρική. Καλούνταν ονομαστοί αρχιμάγειροι για να δημιουργήσουν 
εκλεπτυσμένα πιάτα, στα οποία μάλιστα έδιναν, χάριν κολακείας, τα ονόματα των κυριών 
τους. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται η μαγιονέζα, σε ανάμνηση της κατάληψης του Πορ Μαόν, 
η σάλτσα μπεσαμέλ, καθώς και πλήθος άλλων εδεσμάτων, τα οποία προς τιμήν υψηλών 
προσώπων φέρουν τα ονόματά τους στη διεθνή μαγειρική.

Η γαλλική κουζίνα συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό την πρόοδό της μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, 
κατά τον οποίο εμφανίστηκε ο Καρέμ. Μελετώντας την κουζίνα των αρχαίων Ρωμαίων, 
διαπίστωσε ότι ήταν βαριά και χωρίς φινέτσα. Προικισμένος με φαντασία, επινοητικότητα 
και πρακτικό πνεύμα, μετέβαλλε τη μέχρι τότε μαγειρική τέχνη σε αισθητική και κλασική 
ζωγραφική καλλιτεχνία, κωδικοποιώντας έκτοτε τις αρχές της μαγειρική. Την εποχή αυτή 
εμφανίστηκε ένας άλλος μάγειρας, ο Α. Escoffier, ο οποίος έμελλε να διαδραματίσει σπου-Escoffier, ο οποίος έμελλε να διαδραματίσει σπου-, ο οποίος έμελλε να διαδραματίσει σπου-
δαίο ρόλο στην ανάπτυξη της μαγειρικής τέχνης. Περισσότερο επιστημονικά και μεθο-
δικά απλοποίησε την κουζίνα και την προσάρμοσε στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. 
Την 1η Νοεμβρίου 1902 εκδίδει το περίφημο βιβλίο για την τέχνη της μαγειρικής «Οδηγός 
Μαγειρικής», βιβλίο με μεγάλη επαγγελματική και τεχνική αξία, το οποίο αποτελεί μέχρι και 
σήμερα τη βάση για τη θεωρητική εκμάθηση της μαγειρικής τέχνης, και το θεμέλιο λίθο της 
Nouvelle Cuisine. 

Η τάσεις της Γαλλικής κουζίνας

Οι Γάλλοι έχουν έναν ερωτικό δεσμό με τα τρόφιμα. Η γαλλική γαστρονομία βασίστηκε στα 
τοπικά και εποχικά προϊόντα της Γαλλίας. Ένα γαλλικό γεύμα ξεκινά με τα ζεστά ορεκτικά 
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(hors d’ �uvre) και συνεχίζει με σούπα και σαλάτα, με το κυρίως πιάτο, το τυρί, και κατα-hors d’ �uvre) και συνεχίζει με σούπα και σαλάτα, με το κυρίως πιάτο, το τυρί, και κατα- d’ �uvre) και συνεχίζει με σούπα και σαλάτα, με το κυρίως πιάτο, το τυρί, και κατα-d’ �uvre) και συνεχίζει με σούπα και σαλάτα, με το κυρίως πιάτο, το τυρί, και κατα-’ �uvre) και συνεχίζει με σούπα και σαλάτα, με το κυρίως πιάτο, το τυρί, και κατα-uvre) και συνεχίζει με σούπα και σαλάτα, με το κυρίως πιάτο, το τυρί, και κατα-) και συνεχίζει με σούπα και σαλάτα, με το κυρίως πιάτο, το τυρί, και κατα-
λήγει στο επιδόρπιο. Οι Γάλλοι πιστεύουν ότι για κάθε τρόφιμο υπάρχει και το κατάλληλο 
ποτό, κυρίως κρασί. Το γεύμα ξεκινά με ορεκτικό ποτό (<20% αλκοόλ), «δένεται» με κρασί, 
και τελειώνει με χωνευτικό ποτό (>25% αλκοόλ). Αυτή η στενή σχέση μεταξύ των τροφί-
μων και του κρασιού εξηγείται από την αρμονική εξέλιξη του μαγειρέματος και του κρα-
σιού. Δεν είναι τυχαίο ότι γνωστοί γαστρονομικοί προορισμοί είναι αμπελουργικές περιο-
χές ή πλαισιώνονται από αμπέλια, όπως η Βουργουνδία, η Μπορντό, η Προβηγκία και η 
Τουρέν. Η δεκαετία του ’70 και του ’80 χαρακτηρίστηκε από την «υψηλή μαγειρική», ενώ 
αυτή του ’90 και του ’00 από τη «μοριακή κουζίνα». Η σημερινή γαλλική κουζίνα ταλαντεύε-
ται ανάμεσα σε αυτή που επικροτεί τη μοριακή και σε αυτή της υψηλής μαγειρικής. Σίγουρα 
επιθυμεί να δημιουργήσει υγιεινά πιάτα με δυνατές σε γεύση σάλτσα (άδετες), με έμφαση 
στα τοπικά προϊόντα.

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: * Πικρό: ** Αλμυρό: * Ξινό: *

ΥΦΗ Καυτερό: * Μπαχαρικά/μυρωδικά: ** Λαδερό/λιπαρό: ***

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.5.5.  Μεξικάνικη κουζίνα

Στη μεξικάνικη κουζίνα δε συναντάμε λιπαρά και θερμίδες. Η αυθεντική μεξικάνικη κου-
ζίνα μπορεί να ωφελεί στην υγεία της καρδιάς αλλά και στο αδυνάτισμα. Από μελέτη στο 
Πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ βρέθηκε ότι στην πραγματικότητα μια μεξικάνικη δια-
τροφή από φασόλια, σούπες και σάλτσες βασισμένες σε ντομάτα, βοηθά στη μείωση εμφά-
νισης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες. Η μεξικάνικη κουζίνα δίνει έμφαση στα τρό-
φιμα που αφομοιώνονται αργά από τον οργανισμό, όπως τα φασόλια και το καλαμπόκι. 
Από καλαμπόκι φτιάχνεται η ζύμη για ταμάλες και τορτίγιες (φύλλο ζύμης, σαν κρέπα). 
Άλλα βασικά συστατικά είναι η γλυκοκολοκύθα, το σκόρδο, το κρεμμύδι, το ρύζι, οι πιπε-
ριές και τα αρωματικά: τσίλι66, κύμινο, ρίγανη, κόλιανδρος, epazote, κανέλα και κακάο. Επί-epazote, κανέλα και κακάο. Επί-, κανέλα και κακάο. Επί-
σης βασικά είναι και τα φρούτα: γκουάβα, παπάγια, sapote, mamey, ανανάς, γουανάμπανα, 
χικάμα. Συχνά τα γεύματα συνοδεύονται με μπίρα και με ποτά φτιαγμένα από κάκτο.

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: ** Πικρό: ** Αλμυρό: ** Ξινό: ***

ΥΦΗ Καυτερό: *** Μπαχαρικά/μυρωδικά: *** Λαδερό/λιπαρό: ***

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

66. Το chipotle είναι είδος τσίλι από μεξικάνικη πιπεριά που καίει στο στόμα πέντε δευτερόλεπτα μετά την 
κατάπoση μπουκιάς.
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1.4.5.6.  Ταϊλάνδέζικη κουζίνα

Η εισβολή της ταϊλανδέζικης κουζίνας στις αγγλόφωνες χώρες έγινε αισθητή τις τρεις τελευ-
ταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Η ταχύτατη εξάπλωσή της οφείλεται όχι μόνο στην ποιότητά 
της αλλά και στο επιχειρηματικό δαιμόνιο των Ταϊλανδών. Εκτός από το ρύζι, τα κύρια εξαγώ-
γιμα προϊόντα της Ταϊλάνδης είναι το ζαχαροκάλαμο (74 εκατ. τόνοι το 2003), το καλαμπόκι, το 
σιτάρι, η ταπιόκα και ο ανανάς. Επίσης η σόγια και το σουσάμι. Η αλιεία, η πτηνοτροφία και η 
κτηνοτροφία παίζουν επίσης σημαντικό, αλλά όχι πρωτεύοντα ρόλο, στην ανάπτυξη της οικο-
νομίας της. Η γεύση των ταϊλανδέζικων εδεσμάτων περιφέρεται στα βασικά προϊόντα που 
προαναφέραμε. Σε ένα εστιατόριο, ο κατάλογος θα απαρτίζεται από χοιρινό, κοτόπουλο και 
ψάρι, νουντλς και ντάμπλινγκ φτιαγμένα από ρυζάλευρο, πικάντικες σάλτσες (ντιπ), αρωμα-
τισμένες με φρέσκο κορίανδρο, σκόρδο, πιπερόριζα, γκαλανγκάλ και χυμό μοσχολέμονου 
(λάιμ). Μετά το φαγητό ακολουθεί συνήθως κάποιο φρέσκο εξωτικό φρούτο όπως το μάνγκο. 
Σημαντική είναι η γνωστή σούπα Tom Yung Gung, φτιαγμένη με γαρίδες, κορίανδρο, λεμο-
νόχορτο, πιπερόριζα και άλλα βότανα και καρυκεύματα που χρησιμοποιούνται στην ταϊλανδέ-
ζικη κουζίνα. Αυτή η σούπα διαθέτει αντιοξειδωτικά 100 φορές πιο αποτελεσματικά από άλλα 
στην καταστολή της ανάπτυξης καρκινικών όγκων67. Πολλά  ταϊλανδέζικα μπαχαρικά παρου-
σιάζουν μεγάλα οφέλη. Η πιπερόριζα ενισχύει την πέψη, ο κουρκουμάς είναι αντιφλεγμονώ-
δης, ενώ το λεμονόχορτο χρησιμοποιείται εδώ και καιρό στην ασιατική ιατρική για να βοηθή-
σει στην αντιμετώπιση του κρυολογήματος και στα κοιλιακά προβλήματα.

Ένταση γεύσης βάσει μελέτης 30 συνταγών

ΓΕΥΣΗ Γλυκό: * Πικρό: ** Αλμυρό: *** Ξινό: ***

ΥΦΗ Καυτερό: *** Μπαχαρικά/μυρωδικά: *** Λαδερό/λιπαρό: *

Λίγο:*, Μέτρια: **, Πολύ:***

1.4.6.  Θρησκευτικοί περιορισμοί στη διατροφή

Οι θρησκευτικοί περιορισμοί στη διατροφή υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι αντικείμενο 
έρευνας και συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια. Σχετικά με τις επιπτώσεις της θρησκευτικής 
ορθόδοξης διατροφής έχουν γίνει ελάχιστες έρευνες (Chialoutakis κ.α., 2002, Sarriet κ.α., 
2003). Τα ορθόδοξα χριστιανικά βιβλία εισηγούνται ένα σύνολο 180-200 ημερών νηστείας 
για ένα έτος (Sarriet κ.α., 2003). Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ορθόδοξη δια-Sarriet κ.α., 2003). Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ορθόδοξη δια- κ.α., 2003). Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ορθόδοξη δια-
τροφή είναι ένας τύπος μεσογειακής διατροφής. Τι τρώνε όμως οι ορθόδοξοι χριστιανοί 
που ζουν στην Ιαπωνία; Βρίσκουν τα ίδια υλικά, αυτά δηλαδή που ορίζουν τα βιβλία; Παρα-
κάτω παρουσιάζονται τέσσερις κατηγορίες νηστειών των οποίων οι οδηγίες υπαγορεύο-
νται από τη θρησκεία. Η παρουσίαση των θρησκευτικών διατροφικών προτύπων προέρχε-
ται από το βιβλίο της κ. Αντωνίας-Λήδας Ματάλα, «Ανθρωπολογία της Διατροφής»68.

67. Αναφορές από: Πανεπιστήμιο Kasetsart της Ταϊλάνδης και το Japan’s Kyoto αλλά και το Πανεπιστήμιο 
Kinki

68. Κεφάλαιο 4. Πολιτισμικές επιδράσεις. Η Αντωνία – Λύδα Ματάλα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο 
τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
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1.4.6.1.  Ορθόδοξος Χριστιανισμός

Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός δεν έχει την πληθώρα των διατροφικών περιορισμών που 
χαρακτηρίζουν άλλες θρησκείες (Ιουδαϊσμό, Ισλαμισμό, Ινδουισμό). Από την άλλη, βέβαια, 
η τήρηση των νηστειών έχει μεγάλη θρησκευτική σημασία για τους χριστιανούς ορθόδο-
ξους. Στις περιόδους νηστείας οι πιστοί απέχουν από όλες τις τροφές ζωικής προέλευ-
σης (κρέας, γαλακτοκομικά, αβγά). Oι περίοδοι νηστείας για τους χριστιανούς ορθόδο-Oι περίοδοι νηστείας για τους χριστιανούς ορθόδο-ι περίοδοι νηστείας για τους χριστιανούς ορθόδο-
ξους είναι:

●  H Mεγάλη Σαρακοστή. Νηστεία σαράντα ημερών πριν από το Πάσχα, που μνημονεύει 
τη νηστεία του Xριστού στην έρημο. (Συμπίπτει μάλιστα με την εποχή γέννησης των 
κατσικιών και των αρνιών.) 

●  Tριάντα ημέρες πριν από τα Xριστούγεννα.

●  Δεκαπέντε ημέρες πριν από το Δεκαπενταύγουστο. 

●  Σε εβδομαδιαία βάση κάθε Tετάρτη και Παρασκευή. 

O τρόπος που έχει σχεδιαστεί η νηστεία από τους Πατέρες της Εκκλησίας είναι πραγμα- τρόπος που έχει σχεδιαστεί η νηστεία από τους Πατέρες της Εκκλησίας είναι πραγμα-
τικά σοφός, όπως παρατηρούν οι ειδικοί επιστήμονες, διότι κατά τη διάρκεια των πολυήμε-
ρων νηστειών, παρόλο που απαγορεύονται τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, επιτρέπονται 
τα θαλασσινά. Tα τελευταία είναι υψηλής διατροφικής αξίας, γιατί παρέχουν στον οργανι-Tα τελευταία είναι υψηλής διατροφικής αξίας, γιατί παρέχουν στον οργανι-α τελευταία είναι υψηλής διατροφικής αξίας, γιατί παρέχουν στον οργανι-
σμό τα πολύτιμα ω-3 λιπαρά οξέα, τα οποία ασκούν ευεργετική δράση στο καρδιαγγειακό 
σύστημα και θωρακίζουν την άμυνα του οργανισμού.

Το ίδιο το «πρόγραμμα» της νηστείας επιτρέπει την κατανάλωση ψαριού σε συγκεκρι-
μένες ημέρες κατά τη διάρκεια πολυήμερων νηστειών. Για παράδειγμα ο παραδοσια-
κός μπακαλιάρος που τρώμε την 25η Mαρτίου, του Eυαγγελισμού, κατά τη διάρκεια της  
Σαρακοστής. Aκόμη και ο τρόπος που σταματούν οι πιστοί τη νηστεία της Σαρακοστής, 
τρώγοντας μαγειρίτσα το βράδυ του Mεγάλου Σαββάτου, έχει σκοπό να προετοιμάσει το 
πεπτικό σύστημα για την κρεατοφαγία που θα ακολουθήσει. H μαγειρίτσα είναι ουσια-H μαγειρίτσα είναι ουσια- μαγειρίτσα είναι ουσια-
στικά ένα μεταβατικό στάδιο από τη στερημένη διατροφή των προηγούμενων ημερών 
στην κατανάλωση αρνιού την Kυριακή του Πάσχα. Bέβαια, πολλές φορές αυτό δεν αρκεί, 
όπως μαρτυρούν τα αναρίθμητα συμπτώματα δυσπεψίας εκείνων των ημερών. Αυτό 
όμως είναι κάτι που οφείλεται στην έλλειψη μέτρου που χαρακτηρίζει αρκετούς στο τρα-
πέζι της Λαμπρής. 

H νηστεία της Tετάρτης και της Παρασκευής, τέλος, είναι μια καλή ευκαιρία για να αποτο- νηστεία της Tετάρτης και της Παρασκευής, τέλος, είναι μια καλή ευκαιρία για να αποτο-Tετάρτης και της Παρασκευής, τέλος, είναι μια καλή ευκαιρία για να αποτο-ετάρτης και της Παρασκευής, τέλος, είναι μια καλή ευκαιρία για να αποτο-
ξινωθεί ο οργανισμός από την κρεατοφαγία της εβδομάδας και να γευτεί τα όσπρια και τα 
λαδερά, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής. 

Παρακάτω παρουσιάζουμε ορισμένα εδέσματα του Ορθόδοξου Χριστιανισμού: 

Άρτοι για αρτοκλασία:  Οι άρτοι αυτοί είναι συνδεδεμένοι με την ανάκληση της μνήμης είτε 
ενός δικού μας ανθρώπου είτε ενός Αγίου στην ονομαστική του εορτή. Ο πιστός ετοιμάζει 
τον άρτο, τον πηγαίνει στην εκκλησία και, μετά από τη δοξολογία, τον τεμαχίζει και τον μοι-
ράζει στους πιστούς κατά το εκκλησίασμα. 
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Βαρβάρα69 ή Βαρβαρίτσα: Γλυκό που φτιάχνεται την ημέρα της Αγίας Βαρβάρας στις 4 
Δεκεμβρίου με πρώτη ύλη το σιτάρι.

Καθαρή Δευτέρα: Τη Δευτέρα αυτή ξεκινά η Σαρακοστή για την ορθόδοξη εκκλησία, ενώ 
ταυτόχρονα σημαίνει το τέλος της Αποκριάς. Η Καθαρή Δευτέρα ονομάστηκε έτσι επειδή οι 
Χριστιανοί «καθαρίζονταν» πνευματικά και σωματικά. Είναι μέρα νηστείας αλλά και μέρα 
αργίας για τους χριστιανούς. Η νηστεία διαρκεί 40 μέρες, όσες ήταν και οι μέρες νηστείας 
του Χριστού στην έρημο. Την Καθαρή Δευτέρα συνηθίζεται η κατανάλωση λαγάνας (άζυμο 
ψωμί που παρασκευάζεται μόνο εκείνη τη μέρα), ταραμά (αβγά ψαριών. Προτιμήστε τον 
λευκό, είναι πιο νόστιμος. Φτιάχνεται όπως η μαγιονέζα, ρίχνοντας σιγά σιγά ελαιόλαδο και 
σπορέλαιο) και άλλων νηστίσιμων φαγώσιμων, κυρίως λαχανικών, όπως και φασολάδα 
χωρίς λάδι. 

Κόλλυβα70: Κόλλυβα ετοιμάζονται τα Ψυχοσάββατα, δηλαδή τα Σάββατα   πριν από τις 
Κυριακές της Αποκριάς, της Τυρινής, της Α΄ Νηστειών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 
καθώς και το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής. Επίσης, κάθε φορά που 
οι πιστοί θέλουν να τελέσουν στο ναό επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση των αγαπη-
μένων προσώπων που έφυγαν από τη ζωή. Τα κόλλυβα συμβολίζουν την κοινή ανάσταση 
των ανθρώπων.

Μπακαλιάρος της 25ης Μαρτίου: Υπάρχουν 13 είδη μπακαλιάρου. Προτιμήστε αυτόν με τα 
αγκάθια και αφαιρέστε τα μόνοι σας. Το καλό ξαρμύρισμα απαιτεί δύο μπασίνες (ανοξεί-
δωτες λεκάνες), ώστε να αφαιρείται ολοκληρωτικά το αλάτι που μένει στον πάτο της μπα-
σίνας. Ο καλύτερος λουκουμάς μπακαλιάρου σε κομμάτι γίνεται με μικρά κομματάκια (2-3 
μπουκιές περίπου), στα οποία έχουμε ρίξει πιπέρι άσπρο και λίγο αλεύρι ώστε να κολλή-
σει το κουρκούτι πάνω του. Επίσης είναι καλό να αρωματίζετε το κουρκούτι με μαϊντανό 
και καραμελωμένο κρεμμύδι.

Πρόσφορο (Λειτουργιά): Αυτό είναι το ευλογημένο ψωμί. Για την τέλεση της Θείας Λει-
τουργίας οι πιστοί προσφέρουν στον Θεό ψωμί (άρτο) που λέγεται πρόσφορο (από την προ-

69. Βαρβάρα. Υλικά συνταγής: μισό κιλό σιτάρι, 250 γρ. ξανθή σταφίδα, 250 γρ. ξερά σύκα, 250 γρ. ζάχαρη, 
3 κουταλιές καβουρντισμένο αλεύρι, 1 κουταλάκι αλάτι, καρύδια, κανέλα. Δημιουργία συνταγής: 
Από το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή στις 2 Δεκεμβρίου, βάζετε σιτάρι να μουλιάσει. Μισό κιλό είναι 
αρκετό για μια μεγάλη κατσαρόλα 5-6 λίτρων. Την επόμενη ημέρα βάζετε το σιτάρι στην κατσαρόλα 
να βράσει με 2-3 λίτρα νερό. Όταν μισοβράσει και μαλακώσει το σιτάρι συμπληρώνετε κι άλλο νερό 
στην κατσαρόλα αν χρειαστεί και προσθέτετε τις σταφίδες, τα σύκα, τη ζάχαρη, το αλεύρι, το αλάτι, και 
το αφήνετε να βράσει μέχρι να χυλώσει. Το σερβίρετε σε βαθιά πιάτα και ρίχνετε από πάνω καρύδια 
και κανέλα.

70. Κόλλυβα της Γεωργίας Κοφινά και της Μαριγούλας Κοκκίνου, βιβλίο «Σαρακοστιανά», σελ. 264: Υλικά 
συνταγής: 250γρ σιτάρι, 100 γρ. αμυγδαλόψιχα, 100 γρ. καρυδόψιχα, 2 κουτ.σούπας (κ.σ.) σουσάμι, 2 
κ.σ. ροδόνερο, μισό φλ. σταφίδες ξανθές, 6 κ.σ. αλεύρι μαλακό, 7 κ.σ. γαλέτα, 1 κ.σ. κανέλα σκόνη, 
μισό κιλό ζάχαρη άχνη, και κουφέτα άσπρα και ασημένια για γαρνίρισμα. Δημιουργία συνταγής: 
Μουσκεύετε το σιτάρι 12 ώρες και το βράζετε δύο ώρες μέχρι να μαλακώσει. Το διαβρέχετε με κρύο 
νερό για να μη λασπώσει και το σουρώνετε καλά. Κόβετε τα αμύγδαλα και την καρυδόψιχα, σπάζετε 
το σουσάμι στο γουδί. Σε ένα μπολ στρώνετε το σιτάρι ανακατεμένο με λίγη ζάχαρη, κανέλα, ξηρούς 
καρπούς και σταφίδες Στη συνέχεια βάζετε τη γαλέτα με λίγη ζάχαρη και κανέλα, το αλεύρι καβουρ-
δισμένο με κανέλλα και τέλος στρώνετε τη ζάχαρη. Τοποθετείτε τα κουφέτα σε σχήμα σταυρού.
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σφορά) και κρασί. Τα προϊόντα αυτά μοιάζουν ασήμαντα. Ωστόσο, αποτελούν τα γεννήματα 
των κόπων του ανθρώπου και συμβολίζουν τη ζωή. Τα προσφέρουν στον Θεό ως δώρο 
ευχαριστίας. Μέσα στη Θεία Λειτουργία τα απλά αυτά είδη διατροφής, με την παρουσία της 
χάρης του Αγίου Πνεύματος, μεταβάλλονται σε Σώμα και Αίμα του Χριστού. Τα άτομα που 
κοινωνούν λαμβάνουν μέσα τους τον ίδιο τον Χριστό, την ουράνια τροφή που χαρίζει την 
Αιώνια Ζωή. Το πρόσφορο έχει σχήμα στρογγυλό και έχει στο κέντρο κυκλική σφραγίδα με 
έναν σταυρό. Στο κέντρο της σφραγίδας βρίσκεται ένα τετράγωνο που γράφει «Ιησούς Χρι-
στός Νικά». 

Φανουρόπιτα: Η πίτα του Αγίου Φανουρίου είναι μια νηστίσιμη πίτα που φτιάχνεται στην 
μνήμη του Αγίου (27/08) και προσφέρεται στους πιστούς ως ευλογία.

Tα οφέλη της νηστείας στην υγεία μας 

H νηστεία είναι ένας υγιεινός τρόπος διατροφής, αρκεί να αποφεύγονται οι ακρότητες. 
Nηστεία δε σημαίνει υπερκατανάλωση θαλασσινών, τηγανητών και χαλβά (που περιέχει 
περίπου 45% λιπαρά) ούτε όμως και διατροφή αποκλειστικά με ψωμί και ελιές. Aνάμεσα 
στα οφέλη της (σωστής) νηστείας είναι: 

●  περιορισμός των επιπέδων της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων στο αίμα. 

●  H μείωση της αρτηριακής πίεσης. 

●  H απώλεια βάρους. 

Oι ειδικοί πιστεύουν ότι στα μακροπρόθεσμα οφέλη της νηστείας συγκαταλέγονται η μεί-ι ειδικοί πιστεύουν ότι στα μακροπρόθεσμα οφέλη της νηστείας συγκαταλέγονται η μεί-
ωση του κινδύνου ανάπτυξης καρδιαγγειακών παθήσεων, η καταπολέμηση γαστρεντερι-
κών διαταραχών και η πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου. 

1.4.6.2.  Ισλαμισμός

Οι μουσουλμανικοί και εβραϊκοί κανόνες ορίζουν το χοιρινό ως «ακάθαρτο» κρέας λόγω 
των βρόμικων συνηθειών των χοίρων. Ο ανθρωπολόγος Μάρβιν Χάρις υποστηρίζει ότι 
ο κύριος λόγος της απαγόρευσης ήταν οικολογικός και οικονομικός. Η κτηνοτροφία των 
χοίρων δεν ενδείκνυται, διότι τρώνε το σιτάρι που είναι πολύτιμο για τον άνθρωπο, οπότε 
παρουσιάζονται ως ανταγωνιστές του. Είναι αλήθεια ότι η αποχή από την κατανάλωση ορι-
σμένων ζωικών κυρίως ειδών γίνεται για οικολογικούς λόγους; 

Tο Kοράνι, το ιερό κείμενο του Iσλάμ, ορίζει ποιες τροφές είναι «χαράμ», δηλαδή απαγο-ο Kοράνι, το ιερό κείμενο του Iσλάμ, ορίζει ποιες τροφές είναι «χαράμ», δηλαδή απαγο-Kοράνι, το ιερό κείμενο του Iσλάμ, ορίζει ποιες τροφές είναι «χαράμ», δηλαδή απαγο-οράνι, το ιερό κείμενο του Iσλάμ, ορίζει ποιες τροφές είναι «χαράμ», δηλαδή απαγο-Iσλάμ, ορίζει ποιες τροφές είναι «χαράμ», δηλαδή απαγο-σλάμ, ορίζει ποιες τροφές είναι «χαράμ», δηλαδή απαγο-
ρευμένες, και ποιες είναι «χαλάλ», δηλαδή επιτρέπονται71. Oι κυριότεροι περιορισμοί αφο-Oι κυριότεροι περιορισμοί αφο-ι κυριότεροι περιορισμοί αφο-
ρούν την κατανάλωση χοιρινού. Tο Kοράνι απαγορεύει επίσης την κατανάλωση αλκοολού-
χων ποτών, ένα μέτρο που επιβλήθηκε μάλλον για την υγεία των πιστών και πιθανώς και 
για τη διατήρηση της τάξης. Όταν ένα φαγητό «χαλάλ» τοποθετηθεί σε τραπέζι όπου υπάρ-
χει αλκοόλ, αυτομάτως γίνεται «χαράμ», και το συγκεκριμένο πιάτο πρέπει να τοποθετη-
θεί σε άλλο τραπέζι προκειμένου να επιτραπεί η βρώση του. Ωστόσο, η έμφαση που δίνει 

71. Ο λαός μας αναφέρεται με αντίστοιχες εκφράσεις: «Το χαράμισα!», δηλαδή το ξόδεψα και δε στεναχω-
ρήθηκα, και «χαλάλι σου!», δηλαδή το άξιζες, ήταν καλό και έπρεπε να το πάρεις.
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το Kοράνι στην απαγόρευση του αλκοόλ που προέρχεται από σταφύλι (την εποχή που γρά-
φτηκε το ιερό αυτό κείμενο δε γνώριζαν άλλα αλκοολούχα ποτά εκτός από το κρασί) χρησι-
μοποιείται ως δικαιολογία για την κατανάλωση άλλων οινοπνευματωδών. 

H κύρια υποχρέωση των πιστών είναι η νηστεία του Pάμανταν (ή Pάμαζαν στην τουρ- κύρια υποχρέωση των πιστών είναι η νηστεία του Pάμανταν (ή Pάμαζαν στην τουρ-Pάμανταν (ή Pάμαζαν στην τουρ-άμανταν (ή Pάμαζαν στην τουρ-Pάμαζαν στην τουρ-άμαζαν στην τουρ-
κική). Tο Ραμαζάνι είναι ένας από τους πέντε «στύλους» της ισλαμικής πίστης τους οποί-Tο Ραμαζάνι είναι ένας από τους πέντε «στύλους» της ισλαμικής πίστης τους οποί-ο Ραμαζάνι είναι ένας από τους πέντε «στύλους» της ισλαμικής πίστης τους οποί-
ους κάθε πιστός μουσουλμάνος πρέπει να τηρεί, ώστε να εξασφαλίσει μια θέση στον 
Παράδεισο. (Oι άλλοι τέσσερις «στύλοι» είναι η πίστη ότι υπάρχει ένας και μοναδι-Oι άλλοι τέσσερις «στύλοι» είναι η πίστη ότι υπάρχει ένας και μοναδι-ι άλλοι τέσσερις «στύλοι» είναι η πίστη ότι υπάρχει ένας και μοναδι-
κός θεός, η υποχρέωση της προσευχής προς την κατεύθυνση της Mέκκας πέντε 
φορές την ημέρα, η ελεημοσύνη στους φτωχούς και το ιερό προσκύνημα στη Mέκκα.). 
H νηστεία του Ραμαζανιού διαρκεί 30 ημέρες και γίνεται σε ανάμνηση της αποκάλυψης του 
Aλλάχ στον Mωάμεθ το 610 μ.X. O μήνας της νηστείας εξαρτάται από το σεληνιακό ημερο-
λόγιο και κάθε χρόνο αλλάζει, με αποτέλεσμα οι πιστοί άλλοτε να νηστεύουν στις μακριές 
καλοκαιρινές μέρες και άλλοτε στις μικρές κρύες μέρες του χειμώνα. H νηστεία του Pάμα-
νταν προβλέπει αποχή από την τροφή και το νερό από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου. 
Oι πιστοί απέχουν επίσης από τη χρήση καπνού και τη σεξουαλική επαφή, ενώ πρέπει να 
αποφεύγουν να καταπίνουν εκούσια ακόμη και το σάλιο τους. Oι στερήσεις που επιβάλλει 
η νηστεία αυτή είναι μεγάλες, αν αναλογιστεί κανείς ότι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 
οι πιστοί κατοικούν σε χώρες με θερμό κλίμα και μεγάλες ημέρες, γεγονός που σημαίνει 
ότι παραμένουν χωρίς τροφή και νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα. H νηστεία του Ραμα-
ζανιού εξουθενώνει τον οργανισμό, γι’ αυτό άλλωστε και εξαιρούνται από την υποχρέωση 
της νηστείας τα ηλικιωμένα άτομα με προβληματική υγεία, οι έγκυες, οι θηλάζουσες μητέ-
ρες, οι ασθενείς, οι ταξιδιώτες και όσοι ασκούν βαριά χειρωνακτικά επαγγέλματα. Tα άτομα 
αυτά όμως πρέπει να αναπληρώσουν τη νηστεία μέχρι το επόμενο Ραμαντάν (Ραμαζάνι).

1.4.6.3.  Ιουδαϊσμός

Oι διατροφικοί κανόνες του Ιουδαϊσμού περιγράφονται με μεγάλη λεπτομέρεια στην Tόρα, 
ένα από τα δύο ιερά κείμενα των Iουδαίων (Tόρα και Tαλμούδ). H Tόρα, γνωστή και ως 
Πεντάτευχος, αποτελείται από τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που γράφτη-
καν τον 6ο αιώνα π.X. Oι διαιτητικές απαγορεύσεις του ιουδαϊσμού είναι πολύ αυστηρές, 
δεν τις ακολουθούν όμως με την ίδια προσήλωση όπως οι μουσουλμάνοι. H βιομηχανία 
τροφίμων ωστόσο ακολουθεί το σύστημα Kασρούτ, δηλαδή την τοποθέτηση ενός «Κ» στη 
συσκευασία κάθε τροφίμου. Με τις σχετικές ενδείξεις διαχωρίζονται τα τρόφιμα που είναι 
συμβατά με τους διαιτητικούς κανόνες του ιουδαϊσμού από εκείνα που έχουν απαγορευ-
μένα συστατικά.

«Kαθαρές» και «ακάθαρτες» τροφές 

●  H διατροφική απαγόρευση που επιβάλλει ο ιουδαϊσμός και ακολουθεί η πλειοψη-
φία των πιστών αφορά την κατανάλωση χοιρινού κρέατος. Tο χοιρινό είναι τρεφά 
(Terephah), δηλαδή ακατάλληλη τροφή, ενώ αντίθετα κόσερ (Kosher), δηλαδή τροφές 
κατάλληλες για κατανάλωση, είναι εκείνες που προέρχονται από «καθαρά» ζώα. Σύμ-
φωνα με τα ιερά κείμενα των Εβραίων «καθαρά» ζώα είναι τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα 
και το ελάφι. Tο φιλέτο είναι «τρεφά», επειδή προέρχεται από τα οπίσθια μέρη του ζώου 
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που είναι απαγορευμένα. «Tρεφά» είναι και το λίπος της κοιλιάς του ζώου. «Ακάθαρτα» 
επίσης είναι τα μαλάκια και τα οστρακοειδή. 

●  Επιτρέπονται μόνο όσα θαλασσινά διαθέτουν λέπια και πτερύγια (αυτά ονομάζονται 
παρέβ), δηλαδή τα ψάρια. H απαγόρευση αυτή μάλλον είχε ως στόχο την προστασία 
του πληθυσμού από τις ασθένειες (πχ ηπατίτιδα A και B) που μπορούν να μεταδοθούν 
από τα θαλασσινά, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται ωμά. 

●  Tο κρασί, σε αντίθεση με τους ισλαμιστές, δεν είναι απαγορευμένο, αρκεί να μην έχει 
παρασκευαστεί από «άπιστους», δηλαδή αλλόθρησκους. Στο δείπνο του Πάσχα μάλι-
στα οι συνδαιτυμόνες πρέπει να πιουν τουλάχιστον τέσσερις κούπες κρασί, για να μνη-
μονεύσουν τις τέσσερις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στους Ισραηλίτες. 

●  Συνιστάται επίσης το καλό ψήσιμο του κρέατος στη σχάρα, και αποφεύγονται τα τηγα-
νητά που είναι βλαβερά για τον οργανισμό (αυξάνουν την περιεκτικότητα της τροφής σε 
λιπαρά). 

●  Kρέας με τυρί: απαγορευμένος συνδυασμός. Σύμφωνα με το Tαλμούδ (που σημαίνει 
διδασκαλία), ο συνδυασμός του κρέατος με τα γαλακτοκομικά προϊόντα απαγορεύεται. 
Στην πράξη, εάν ο πιστός φάει κρέας, πρέπει να περιμένει έξι ώρες για να φάει γαλα-
κτοκομικά ενώ, όταν φάει γαλακτοκομικά, πρέπει να περιμένει τουλάχιστον μία ώρα 
πριν φάει κρέας. Μια πιθανή εξήγηση γι’ αυτή την απαγόρευση ίσως κρύβεται στην ιδι-
αιτερότητα της εβραϊκής φυλής. 

●  Φλαίσιχ (Fleishig) λέγονται τα κρέατα που είναι κοσέρ, δηλαδή κατάλληλα.

●  Μίλκιχ (Milchig) λέγονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από καθαρά 
ζώα. 

●  Ελέβ (Helev) είναι το λίπος της κοιλιακής χώρας, το οποίο είναι απαγορευμένο.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η σφαγή των ζώων γίνεται από ειδικό άτομο, ο οποίος 
ονομάζεται Σοχέτ (Schochet) και είναι ο σύγχρονος αντικαταστάτης του Ραβίνου (Cohn, 
1973). Ο Σοχέτ εξετάζει αν το κρέας είναι κοσέρ και κάνει τις ειδικές τομές αφαίμαξης του 
ζώου. Για τους Ιουδαίους είναι απαγορευτικό να καταναλώσουν αίμα. Για παράδειγμα δεν 
επιτρέπεται να φάνε μπιφτέκι ταρτάρ (γαλλικός τρόπος παρασκευής κρέατος όπου το κρέας 
μένει ωμό. Από τη λέξη tartar που σημαίνει βάρβαρος).

1.4.6.4.  Ινδουισμός

H σημασία του φαγητού στις ανατολικές θρησκείες είναι πολύ μεγάλη. O Κομφούκιος είχε 
πει ότι το φαγητό είναι η δύναμη που ενώνει την κοινωνία, και κανείς δεν είναι τόσο ικα-
νός ώστε να

κατανοήσει το πραγματικό νόημα της διατροφής του. O Ινδουισμός, όπως και ο Βουδισμός, 
συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την παράδοση της φυτοφαγίας, χωρίς ωστόσο να την  
επιβάλλουν. 

H διάδοση διατροφής που δεν περιέχει κρέας προκύπτει από δύο βασικές θρησκευτικές 
αρχές: 
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α)  Από την αρχή της μετενσάρκωσης, σύμφωνα με την οποία οι ψυχές δεν καταστρέφο-
νται, απλώς αλλάζουν μορφή. Πρόκειται για μια θρησκευτική αρχή που πρεσβεύει τη 
διατήρηση της ζωής. 

β)  Από την αχίμσα (μη βία), που ισχύει για όλα τα έμβια όντα. Mε αυτό το πνεύμα πολλοί 
πιστοί αντιτίθενται στη θανάτωση των ζώων. 

Oι διαιτητικοί κανόνες του Ινδουισμού έχουν αρκετά κοινά σημεία με τους αντίστοιχους 
κανόνες του ιουδαϊσμού. Oι κυριότεροι κανόνες του ινδουισμού είναι η σύσταση στους 
πιστούς να αποφεύγουν το κρέας και το αλκοόλ, η απαγόρευση της θανάτωσης της «ιερής 
αγελάδας» και η απαγόρευση της κατανάλωσης χοιρινού. Tα ιερά κείμενα των ινδουιστών 
ωστόσο περιέχουν πληθώρα οδηγιών για το πότε η τροφή επιτρέπεται να καταναλωθεί. 
Ανάμεσα στους διαιτητικούς κανόνες περιλαμβάνονται: η απαγόρευση της κατανάλωσης 
αρπακτικών πουλιών και θαλασσινών, επειδή θεωρούνται «ακάθαρτα», καθώς και φυτών 
που μεγαλώνουν σε σκιερά μέρη, όπως το κρεμμύδι και το σκόρδο. Όσον αφορά την απα-
γόρευση της θανάτωσης της αγελάδας (οι αγελάδες κυκλοφορούν ελεύθερες και θεωρη-
τικά ο καθένας μπορεί να τις αρμέξει και να πάρει το γάλα τους), δεν ακολουθείται από όλες 
τις κάστες των Ινδών, και κυρίως δεν ακολουθείται από τις χαμηλότερες και πιο φτωχές 
κάστες. Από την άλλη πλευρά οι Bραχμάνες, που θεωρούνται η ανώτερη κάστα, απέχουν 
από το κρέας, συχνά δε και από τα αβγά. 

 

Παραδείγματα και εφαρμογές

Ø  Δημιουργήστε ελληνικά εδέσματα με ελληνικά προϊόντα αλλά με ξένες τεχνικές. Για 
παράδειγμα μιλφέιγ σπετσοφάι, παστίτσιο με μπεσαμέλ βύσσινου.

Ø  Προτείνετε εδέσματα από άλλες κουζίνες, είτε τοπικές είτε εθνικές, σε μορφή ενός 
μενού table d’ hôte. 

Ø  Ενημερώστε τους πελάτες σας με αποστολή e-mail για το ιδιαίτερο μενού που θα έχετε 
για τον επόμενο μήνα. Για παράδειγμα «αφιέρωμα στη νησιώτικη κουζίνα του Ιονίου».

1.4.7.  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

    Ερωτήσεις

1. Τι σημαίνει ο όρος «παράδοση» και τι «γαστρονομική παράδοση»;

2. Τι είναι «εθνική» και τι «τοπική» κουζίνα;

3. Τι σημαίνει η έκφραση «μου έψησε το ψάρι στα χείλη»;
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α)  Από την αρχή της μετενσάρκωσης, σύμφωνα με την οποία οι ψυχές δεν καταστρέφο-
νται, απλώς αλλάζουν μορφή. Πρόκειται για μια θρησκευτική αρχή που πρεσβεύει τη 
διατήρηση της ζωής. 

β)  Από την αχίμσα (μη βία), που ισχύει για όλα τα έμβια όντα. Mε αυτό το πνεύμα πολλοί 
πιστοί αντιτίθενται στη θανάτωση των ζώων. 

Oι διαιτητικοί κανόνες του Ινδουισμού έχουν αρκετά κοινά σημεία με τους αντίστοιχους 
κανόνες του ιουδαϊσμού. Oι κυριότεροι κανόνες του ινδουισμού είναι η σύσταση στους 
πιστούς να αποφεύγουν το κρέας και το αλκοόλ, η απαγόρευση της θανάτωσης της «ιερής 
αγελάδας» και η απαγόρευση της κατανάλωσης χοιρινού. Tα ιερά κείμενα των ινδουιστών 
ωστόσο περιέχουν πληθώρα οδηγιών για το πότε η τροφή επιτρέπεται να καταναλωθεί. 
Ανάμεσα στους διαιτητικούς κανόνες περιλαμβάνονται: η απαγόρευση της κατανάλωσης 
αρπακτικών πουλιών και θαλασσινών, επειδή θεωρούνται «ακάθαρτα», καθώς και φυτών 
που μεγαλώνουν σε σκιερά μέρη, όπως το κρεμμύδι και το σκόρδο. Όσον αφορά την απα-
γόρευση της θανάτωσης της αγελάδας (οι αγελάδες κυκλοφορούν ελεύθερες και θεωρη-
τικά ο καθένας μπορεί να τις αρμέξει και να πάρει το γάλα τους), δεν ακολουθείται από όλες 
τις κάστες των Ινδών, και κυρίως δεν ακολουθείται από τις χαμηλότερες και πιο φτωχές 
κάστες. Από την άλλη πλευρά οι Bραχμάνες, που θεωρούνται η ανώτερη κάστα, απέχουν 
από το κρέας, συχνά δε και από τα αβγά. 

 

Παραδείγματα και εφαρμογές

Ø  Δημιουργήστε ελληνικά εδέσματα με ελληνικά προϊόντα αλλά με ξένες τεχνικές. Για 
παράδειγμα μιλφέιγ σπετσοφάι, παστίτσιο με μπεσαμέλ βύσσινου.

Ø  Προτείνετε εδέσματα από άλλες κουζίνες, είτε τοπικές είτε εθνικές, σε μορφή ενός 
μενού table d’ hôte. 

Ø  Ενημερώστε τους πελάτες σας με αποστολή e-mail για το ιδιαίτερο μενού που θα έχετε 
για τον επόμενο μήνα. Για παράδειγμα «αφιέρωμα στη νησιώτικη κουζίνα του Ιονίου».

1.4.7.  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

    Ερωτήσεις

1. Τι σημαίνει ο όρος «παράδοση» και τι «γαστρονομική παράδοση»;

2. Τι είναι «εθνική» και τι «τοπική» κουζίνα;

3. Τι σημαίνει η έκφραση «μου έψησε το ψάρι στα χείλη»;

4. Ποιες είναι οι ομοιότητες μεταξύ της κινεζικής και της ελληνικής κουζίνας;;

5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μοναστηριακής κουζίνας;

        Ασκήσεις

1.  «Χαλάλ» χαρακτηρίζεται το κρέας, το οποίο μπορεί να φαγωθεί κατά τον Ινδουισμό.

    Σωστό                                              Λάθος

2. «Κοσέρ» χαρακτηρίζεται το κρέας, το οποίο μπορεί να φαγωθεί κατά τον Ιουδαϊσμό.

    Σωστό                                              Λάθος

3. « Μίλκιχ» χαρακτηρίζονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα του Ιουδαϊσμού.

    Σωστό                                              Λάθος

4.  Το έδεσμα «Βαρβάρα» του Ορθόδοξου Χριστιανισμού είναι γλυκό με βάση τα κορν φλέ-
ικς.

    Σωστό                                              Λάθος

5. Ο μπακαλιάρος έχει συνδεθεί με την Καθαρή Δευτέρα της Ορθοδοξίας (Χριστιανισμός).

    Σωστό                                              Λάθος

6. Η δυτική κουζίνα περιλαμβάνει:
 α) Αχλάδια
 β) Κάστανα
 γ) Χέλια
 δ) Κρόκο (σαφράν στα Γαλλικά)

7. Η ικαριώτικη κουζίνα περιλαμβάνει:
 α) μάραθο
 β) μυρωδικά
 γ) χόρτα
 δ) όλα τα παραπάνω
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8. Η κινεζική κουζίνα χαρακτηρίζεται από:
 α) τα πολύ τσιγαρισμένα λαχανικά
 β) τα πικάντικα φαγητά
 γ) τα πολλά μπαχαρικά και τη σόγια σος
 δ) τα πολλά θαλασσινά

9. Η κουζίνα της Στερεάς Ελλάδας εντάσσει συχνά προϊόντα όπως:
 α) τραχανά, παξιμάδια, ελιές
 β) βασιλικός, μαστίχα, σπαράγγια
 γ) βερίκοκα, σταμναγκάθι, σύκα
 δ) αρνί, τραχανά, αχινοί

10.Το «Χαράμ» είναι ακάθαρτο έδεσμα στο:
 α) Ιουδαϊσμό
 β) Ισλαμισμό
 γ) Ορθόδοξο Χριστιανισμό
 δ) Μοναχισμό

Απαντήσεις ασκήσεων

1. Λ 2. Σ 3. Σ 4. Λ 5. Λ

6. δ) 7. δ) 8. γ) 9. α) 10. β)

Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση 

Ατομική ή ομαδική άσκηση
1. Δομήστε ένα εδεσματολόγιο με ορεκτικά, πρώτα πιάτα, κυρίως και επιδόρπια. Για κάθε 

κατηγορία σημειώστε πέντε εδέσματα από τον τόπο που εδρεύει η επιχείρησή σας, δύο 
εδέσματα κουζίνας της Δυτικής Μακεδονίας και δύο μοναστηριακής κουζίνας. Σημει-
ώστε μέσα σε παρένθεση τα εδέσματα της Δυτικής Μακεδονίας και του Αγίου Όρους.

2.  Αναζητήστε έξι διαφορετικές συνταγές. Στη συνέχεια προσπαθήστε να προσδιορίσετε το 
προφίλ, την καταγωγή των συνταγών αυτών.

3.  Έχοντας στη διάθεσή σας κοτόπουλο, πιπεριές, κρεμμύδι, φασόλια κόκκινα, σινάπι, 
μούστο, ρύζι, δημιουργήστε στο χαρτί τη δική σας συνταγή με Υλικά και Εκτέλεση. Ποια 
κουζίνα υπερασπιστήκατε με την παρουσίασή σας;

4.  Βάσει της αξιολόγησης των παραδοσιακών προϊόντων, ορίστε ποια από τα εδέσματα 
και ποτά της επιχείρησής σας είναι παραδοσιακά, βασισμένος στα κριτήρια του χαρα-
κτήρα του παραδοσιακού προϊόντος όπως αυτός προσδιορίστηκε από τους ευρωπαί-
ους (βλ. «ορισμός παραδοσιακού προϊόντος»).
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1.4.8.  Βοηθητικό υλικό μελέτης

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Wright, J. & Treuille, E. (2004). Le cordon bleu. Αθήνα: Τσιτσιλώνης
Απίκιος (2000). Εγχειρίδιο γαστρονομίας. Αθήνα: Καστανιώτης
Γιαννακίδου, Α. & Ζευγουλάς, Μ. (2005). Γεύσεις από τη γη της Παλαιστίνης. Ξάνθη: Εθνο-
λογικό Μουσείο Θράκης.
Γιώτης, Α. (2006). Γλωσσάριο μαγειρικής. Αθήνα: Le Monde
Δοσίθεος, Αρχιμανδρίτης (2004). Greek Monastery Cookery. Θεσσαλονίκη: Επτάλοφος
Εμμανουηλίδου, Κ. & Γιαννουλούδης, Γ. (1999). 72 σεφ της Θεσσαλονίκης προτείνουν. Θεσ-
σαλονίκη: Μαλλιάρης Παιδεία
Επίκουρος (2006). ArtCuisine. Το φαγητό ως τέχνη. Αθήνα: Ιμάκο
Επίκουρος (2010). Comedo ergo sum Δέκα διάλογοι για το πνεύμα του φαγητού. Αθήνα: 
Νόβολι
Μπατή, Μ. (2003). 42 συνταγές με βάση το κρέας του κουνελιού. Αθήνα: Αγρότυπος
Πιτόσκα, Ι. (2011). Βαλκανική κουζίνα. Γεύσεις και συνταγές της Φλώρινας. Αθήνα: Προ-: Προ-Προ-
πομπός
Σταυρουλάκης, Ν. (1990). Cookbook of the Jews of Greece. Αθήνα: Λυκαβυττός
Συλλογικό (2006). Εβραϊκή κουζίνα. Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης Παιδεία

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Επίσημη ιστοσελίδα Περιφερειακών Ενοτήτων Ελλάδας: www.agro-tour.net

●  Ιστοσελίδα σχετικά με το ύφος των διεθνών κουζινών: www.foodsun.com

●  Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Wikipedia: www.wikipedia.com

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα με συνταγές: www.sintagespareas.gr

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα με συνταγές: www.greekmasa.gr

●  Περιοδικό «Αθηνόραμα» περί διασκέδασης: www.athinorama.gr

●  Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Λαογραφίας: www.kentrolaografias.gr 

●  Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο (για ορολογίες): www.sch.gr

●  Φεστιβάλ γαστρονομίας και διατροφής: www.gastronomyfestivals.com (Γαλλία), 
www.istanbulgastronomyfestival.com/tr/ (Τουρκία), www.navarragastronomy.com  
(Ισπανία)
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1.4.10.  Σύνοψη

Διεθνείς, εθνικές και τοπικές κουζίνες έχουν κατακλύσει τα αστικά κέντρα της Ελλάδας. 
Θα μπορέσει ο επιχειρηματικός κόσμος να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, στην έντονη 
παρουσία των τουριστικών φαινομένων; Ποια είναι η καλύτερη κουζίνα; Κατά την άποψή 
μας όλες έχουν τις ιδιατερότητές τους. Σίγουρα θεωρούμε πετυχημένες αυτές που αξιο-
ποιούν καλύτερα τις πρώτες ύλες τους και παρουσιάζουν ένα εύγεστο φαγητό με φιλόξενο 
τρόπο. Μόνο τότε θα μπορέσει να καταφέρει μια κουζίνα να είναι επιτυχής και να έχει τις 
ανάλογες αξιώσεις. 
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Σύνοψη κεφαλαίουΣύνοψη κεφαλαίουΣύνοψη κεφαλαίου

Οι επαγγελματίες της εστίασης και του τουρισμού, εσείς δηλαδή, επιθυμείτε τη βοήθεια 
των κρατικών φορέων. Πολύ μεγάλη σημασία όμως έχει το τι κάνετε εσείς ως σύνολο επι-
χειρηματιών στην περιοχή σας, ώστε να πείσετε τους φορείς να σας βοηθήσουν. Η συνε-
χής υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εσάς, τους επιχειρηματίες της περιοχής, 
αλλά και για τους υπαλλήλους σας είναι καίριας σημασίας για την επισφράγιση της βιωσι-
μότητας της επιχείρησής σας. Η γνώση για τις διατροφικές και μαγειρικές τάσεις, έτσι όπως 
αυτές διαμορφώνονται στην κοινωνία από επιρροές της τηλεόρασης, των περιοδικών, των 
ακουσμάτων, είναι προφανές ότι είναι αναγκαία και πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Έχοντας 
αναγκαστικά και ευνοϊκά γύρω σας υγιές ανταγωνισμό, θα μπορέσετε να αναπτύξετε μια 
μοναδική περιοχή με μοχλό τη γαστρονομία.
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Aσφάλεια τροφίμων, ορθές πρακτικές υγιεινής, 
συστήματα ποιότητας και νομοθεσία τροφίμων

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σύντομη περιγραφή κεφαλαίου

Στο κεφάλαιο αυτό θα πάρετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διασφάλιση της ποι-
ότητας στο κομμάτι της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων. Οι πρώτες ύλες απο-
τελούν δεσμευμένο κεφάλαιο (αποθήκης) για τον επιχειρηματία, το οποίο με την ανάλογη 
διαχείριση και επεξεργασία πρέπει να αποδώσει αναλόγως (φέρουσα αξία προϊόντων ή 
παραγωγηκότητα). Τα τρόφιμα είναι ένα από τα δύο προϊόντα που διαθέτετε στους κατανα-
λωτές και είναι εφάμιλλο με την εξυπηρέτηση. Τα φρέσκα βρώσιμα προϊόντα έχουν μει-
ονέκτημα τη γρήγορη σήψη της σάρκας τους, τη μη ομοιόμορφη παρουσίαση (διαφορετι-
κότητα στο σχήμα), καθώς και την εμφανή εξωτερική αλλοίωση, γεγονός που τα χαρακτη-
ρίζει ως δυσλειτουργικά. Τι συμβαίνει όμως όταν οι ίδιοι οι πελάτες επιθυμούν όσο γίνε-
ται πιο φρέσκα προϊόντα σταθερής ποιότητας; Έχει αποδειχθεί ερευνητικά πως τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των τροφίμων είναι αυτά που κερδίζουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. 
Κάθε τρόφιμο, σε κάθε στάδιο της ωρίμανσής του, έχει τις δικές του απαιτήσεις αποθήκευ-
σης, μαγειρικής αξιοποίησης και διάθεσης (service), τις οποίες εσείς οφείλετε να σεβα-
στείτε ώστε να επωφεληθείτε οικονομικά και ηθικά.
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Εισαγωγή

Σκοπός

Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι να καταλάβεις τους κινδύνους που απει-
λούν τους πελάτες, και κατά συνέπεια την επιχείρησή σου, λόγω της κακής 
διαχείρισης των τροφίμων στο κατάστημά σου.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να διακρίνεις τους τρεις κινδύνους.

	 ●	  Να προσδιορίζεις τις πηγές κινδύνου.

	 ●	  Να προσδιορίζεις την πηγή μόλυνσης ενός πιθανού κινδύνου.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να εντοπίσεις πού «κρύβονται» οι κίνδυνοι στην επιχείρησή σου.

	 ●	  Να αλλάξεις πρακτικές διαχείρισης των τροφίμων.

	 ●	  Να σχεδιάζεις πλάνο διαχείρισης των τροφίμων.

■ Σε επίπεδο στάσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να αντιλαμβάνεσαι τους πιθανούς κινδύνους.



180 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

	 ●	  Να συνειδητοποιείς το πόσο σημαντική είναι η υγιεινή και η ασφάλεια 
των τροφίμων.

	 ●	  Να εντάσσεις το προσωπικό σε προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με 
τους κινδύνους των τροφίμων.

Έννοιες – Λέξεις κλειδιά

Τροφογενείς κίνδυνοι, βιολογικός κίνδυνος, χημικός κίνδυνος, φυσικός κίν-
δυνος, αλλεργιογόνα.

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην παρούσα υποενότητα θα παρουσιαστούν οι κίνδυνοι που απειλούν τα τρόφιμα. Τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχειρήσεις εστίασης) διαχειρίζονται υλικά τα 
οποία είναι πολύ ευαίσθητα και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, αφού η δημόσια υγεία είναι 
πολύτιμο αγαθό. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί, αλλά οι επαγγελματίες της εστίασης είναι ικα-
νοί να προφυλάξουν το τελικό προϊόν τους γνωρίζοντας τις παραμέτρους για την πρόληψή 
τους. Τη γνώση σχετικά με τους κινδύνους αυτούς, την προέλευσή τους και τον τρόπο πρό-
ληψης και εξουδετέρωσής τους (όταν αυτό είναι εφικτό), θα προσπαθήσουμε να σας τη 
μεταδώσουμε στις παρακάτω σειρές.

Η αύξηση των μικροβίων συμβαίνει πολύ γρήγορα και σε τεράστια ένταση. Οι συνθή-
κες είναι αυτές που ευνοούν την ανάπτυξη των μικροβίων με αποτέλεσμα να αυξάνονται 
οι πιθανότητες των τροφογενών λοιμώξεων. Η ανάλυση τροφογενών κινδύνων (Hazard 
Analysis) αποτελεί εκτίμηση όλων των διεργασιών που σχετίζονται με την παραγωγή, τη 
διανομή και τη χρήση των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων με σκοπό:

●  Την αναγνώριση πιθανώς επικίνδυνων πρώτων υλών και τροφίμων που μπορεί να 
περιέχουν τοξικές ουσίες, μεγάλο αριθμό παθογόνων μικροοργανισμών και/ ή να 
ευνοούν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών.

●  Την αναγνώριση των πιθανών πηγών και σταδίων μόλυνσης του τροφίμου με ανάλυση 
όλων των φάσεων παραγωγής.

●  Τον καθορισμό της πιθανότητας επιβίωσης ή πολλαπλασιασμού των μικροοργανισμών 
ή διατήρησης των χημικών και φυσικών κινδύνων κατά την παραγωγή, διανομή, απο-
θήκευση και προετοιμασία για την κατανάλωση του τροφίμου,

●  Την εκτίμηση της επικινδυνότητας και της σοβαρότητας των κινδύνων που αναγνωρί-
στηκαν.
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Η κυριότερη βοήθεια στην αναγνώριση των κινδύνων παρέχεται από επιδημιολογικές 
πληροφορίες και έρευνες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο προϊόν. Επίσης χρησιμοποι-
ούνται τεχνολογικές πληροφορίες για όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης, διανο-
μής και χρήσης του τροφίμου. Ο εστιάτορας πρέπει να αντιλαμβάνεται τους πιθανούς κιν-
δύνους, ώστε να ελέγχει και να διορθώνει τις ενέργειές του πριν το τελικό προϊόν να φτάσει 
στον καταναλωτή. Η ανάλυση αυτών των κινδύνων πρέπει να επαναλαμβάνεται:
1. κάθε φορά που προκύπτουν ενδείξεις για εμφάνιση απρόβλεπτου κινδύνου,
2.  όποτε πραγματοποιούνται αλλαγές στις πρώτες ύλες και στις συνθήκες παραγωγής, 

διανομής και χρήσης του προϊόντος, καθώς και
3.  όποτε υπάρχουν υπόνοιες ότι συγκεκριμένοι κίνδυνοι ή επικινδυνότητες έχουν μετα-

βληθεί.
Ο προσδιορισμός πιθανών κινδύνων στα σημεία χειρισμού των τροφίμων του εστιατο-
ρίου έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία, καθώς η πλειοψηφία των εισερχόμενων τροφίμων 
είναι αγροτικά προϊόντα, φυτικής ή ζωικής προέλευσης, και περιέχουν σημαντικό αριθμό 
μικροοργανισμών. Τα περισσότερα από αυτά (ιδιαίτερα τα νωπά) έχουν πληθώρα θρεπτι-
κών συστατικών που δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την επιβίωση και ανάπτυξη των 
μικροοργανισμών. 

Μέρος των μικροοργανισμών αυτών είναι παθογόνοι. Αυτό σημαίνει ότι κάτω από κατάλ-
ληλες συνθήκες και όταν φθάσουν στον απαιτούμενο πληθυσμό προκαλούν τροφικές 
δηλητηριάσεις. Τρόφιμα που κατά καιρούς έχουν ενοχοποιηθεί για τη δημιουργία προβλη-
μάτων στην υγεία των καταναλωτών είναι το κρέας, τα πουλερικά, τα ψαρικά και τα αβγά 
λόγω παρουσίας βακτηρίων, ιών και παρασίτων. 

Επιπλέον, επειδή τα τρόφιμα προέρχονται από το περιβάλλον, είναι πιθανό να περιέχουν 
ξένα σώματα (πχ μικρές πέτρες), που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό στους κατα-
ναλωτές. Τα τρόφιμα συνήθως μολύνονται με φυσικό τρόπο, για παράδειγμα από το έδα-
φος όπου καλλιεργούνται ή από τις εφαρμοζόμενες πρακτικές συγκομιδής, αποθήκευσης 
και μεταφοράς. Ορισμένα τρόφιμα υφίστανται επιμόλυνση κατά τη διάρκεια της επεξεργα-
σίας τους παρά την προσεκτική μεταχείρισή τους. Αυτοί οι εγγενείς κίνδυνοι σε συνδυα-
σμό με τους κινδύνους που υπάρχουν σε κάθε παρόμοια επιχείρηση, όπως πχ τα ρινίσματα 
μετάλλων από τη φθορά του εξοπλισμού, είναι δυνατόν να προκαλέσουν τραυματισμούς 
και ασθένειες στους καταναλωτές. 

Ως κίνδυνος ορίζεται κάθε βιολογικός, φυσικός ή χημικός παράγοντας που επηρεάζει ένα 
τρόφιμο και το καθιστά ακατάλληλο για κατανάλωση. 

●  Βιολογικοί κίνδυνοι (βακτήρια, παράσιτα, μύκητες, ιοί κτλ)

●  Φυσικοί κίνδυνοι ή ξένα σώματα (κομμάτια από μέταλλο, γυαλί ή ξύλο, πετραδάκια, 
κομμάτια από υλικά συσκευασίας, τρίχες, έντομα κλπ)

●  Χημικοί κίνδυνοι (υπολείμματα από εντομοκτόνα, λιπαντικά ή απορρυπαντικά, περι-
βαλλοντικοί ρύποι, τοξικές ουσίες από υλικά συσκευασίας, ραδιονουκλεοτίδια κλπ)

Οι καταναλωτές πολλές φορές συγχέουν τους τροφογενείς κινδύνους με τους διατροφι-
κούς (πχ κορεσμένα λίπη, χοληστερόλη, πολλές θερμίδες, αλάτι, ζάχαρη). Οι πρώτοι αφο-
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ρούν όλους τους καταναλωτές ενώ οι δεύτεροι μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες κατανα-
λωτών. Άλλωστε οι καταναλωτές μπορεί να εκτίθενται ανυποψίαστοι σε τροφογενείς κίν-
δυνους, ανεξάρτητα από τις διαιτητικές επιλογές τους. Τα τρόφιμα χρειάζονται ειδική μετα-
χείριση και φροντίδα. Κάθε τρόφιμο είναι ξεχωριστό και έχει τις δικές του ευαισθησίες, 
είτε φανερές είτε κρυφές. Οι περισσότερες λοιμώξεις προκαλούνται από βακτήρια όπως 
η σαλμονέλα (αβγά, πουλερικά, γαλακτοκομικά, θαλασσινά και φρέσκα προϊόντα), το Ε. 
coli (κιμάδες κρέατος, ακατέργαστο γάλα,  μαρούλια και χυμοί φρούτων) και η Listeria (μη 
παστεριωμένο γάλα).

Υπάρχει όμως και μια τέταρτη κατηγορία κινδύνων από τους οποίους υποφέρει ένα μικρό 
αλλά αρκετά σημαντικό μέρος των καταναλωτών. Αυτά είναι τα αλλεργιογόνα συστατικά, τα 
οποία θα αναλύσουμε παρακάτω και τα οποία αποτελούν έναν από τις πιο ανεξιχνίαστους 
κινδύνους, μια και δε γνωρίζουμε σε ποια ηλικία θα εκδηλωθεί. 
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2.1.1.  Βιολογικοί κίνδυνοι

Τα πιο σημαντικά παθογόνα βακτήρια που προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις και γαστρε-
ντερίτιδες ανήκουν στα γένη Staphylococcus, Salmonella, Clostridium, Campylobacter, 
Listeria. 

Σχήμα 1. Τροφοδηλητηρίαση από σαλμονέλα

Οι σταφυλόκοκκοι σχετίζονται με τη ρινική κοιλότητα του ανθρώπου και των ζώων, όπως 
επίσης και με άλλα μέρη του σώματός τους. Οι σαλμονέλες ενδημούν στην εντερική οδό 
του ανθρώπου και των ζώων αλλά μπορεί να εισέλθουν στις τροφές και από άλλες πηγές οι 
οποίες μολύνθηκαν από περιττώματα. Τα κλωστρίδια είναι κυρίως βακτήρια του εδάφους, 
ενώ τα Campylobacter spp. σχετίζονται με τα ζώα. Εκτός από τα γένη αυτά τροφικές δηλη-
τηριάσεις προκαλούν τα Bacillus cereus, Vibrio parahaemoliticus, Vibrio cholerae. Οι βιολο-
γικοί κίνδυνοι μπορούν να προέλθουν από τις πρώτες ύλες, τα χρησιμοποιούμενα σκεύη, το 
χρησιμοποιούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή ακόμα και από το 
ίδιο το προσωπικό. Οι σημαντικότεροι λόγοι εκδήλωσης επιβεβαιωμένων περιστατικών τρο-
φικών δηλητηριάσεων σε εστιατόρια είναι:
●  οι ακατάλληλες θερμοκρασίες διατήρησης
●  η ανεπαρκής ατομική υγιεινή των εργαζομένων
●  οι ακατάλληλες θερμοκρασίες μαγειρέματος
●  τα τρόφιμα από μη ασφαλείς πηγές
●  ο εξοπλισμός που δεν έχει εξυγιανθεί σωστά

Οι μικροοργανισμοί μπορεί να αναπτυχθούν στο προς κατανάλωση τρόφιμο και να έχουν 
άμεση ή έμμεση επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό προκαλώντας τροφικές δηλητηρι-
άσεις. Η άμεση επίδραση είναι όταν ο ίδιος ο μικροοργανισμός προξενεί τη βλάβη ενώ η 
έμμεση όταν η βλάβη οφείλεται σε τοξίνη που σχηματίζεται από το μικροοργανισμό. Χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα είναι οι περισσότεροι τύποι σαλμονελλών, ο Staphylococcus 
aureus, το Clostridium perfringens και C. botulinum, το Vibrio parahaemolyticus, διάφο-
ροι μύκητες κλπ.
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Τα τρόφιμα είναι ιδανικό θρεπτικό υπόστρωμα για τους μικροοργανισμούς

Τα παθογόνα βακτήρια που συναντώνται στα τρόφιμα διακρίνονται στα συνήθη και στα αναδυ-
όμενα παθογόνα. Τα συνήθη παθογόνα είναι υπεύθυνα για τις περισσότερες τροφικές δηλη-
τηριάσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί διεξοδικά. Στα αναδυόμενα παθογόνα 
ανήκουν βακτήρια που σχετίζονται με τροφικές δηλητηριάσεις αλλά δεν μπορούν να θεω-
ρηθούν υπεύθυνα για γνωστές περιπτώσεις ασθενειών. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιά-
ζονται τα βακτήρια που συνήθως προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις, τα τρόφιμα στα οποία 
απαντώνται, το αν παράγουν τοξίνες και ο τρόπος ελέγχου της δράσης τους. 

Τρόφιμα μολυσματικού τύπου τοξικού τύπου

Κρέας, 
πουλερικά και 
αβγά

Salmonella spp, Campylobacter 
jejuni, scherichia coli, Listeria 
monocytogenes, Hepatitis A virus, 
trichinella spiralis.

Staphylococcus aureus (toxin), 
Clostridium perfringens,Clostridium 
botulinum, Bacillus cereus.

Ψάρια

Salmonella spp, Vibrio spp, 

Yersinia enterocolitica, Hepatitis A 
virus, Anisakis spp.

Staphylococcus aureus (toxin), Clo-
stridium botulinum, βιογενείς αμίνες 
(histamine poisoning)

Θαλασσινά

Salmonella spp, Vibrio spp, 

Shigella spp, Yersinia enteroco-
litica, Hepatitis A virus, Norwalk 
virus.

Staphylococcus aureus (toxin), Clo-
stridium botulinum, 

βιογενείς αμίνες (παραλυτικές ιχθυ-
οτοξίνες)

Λαχανικά

Salmonella spp, Listeria mono-
cytogenes, Shigella spp, 

Hepatitis A virus, Norwalk virus, 
Giardia lamblia

Staphylococcus aureus (toxin), Clos-
tridium botulinum, 

Bacillus cereus

Δημητριακά, 
Όσπρια

Salmonella spp, Hepatitis A virus, 
Norwalk virus, αφλατοξίνες.

Staphylococcus aureus (toxin), Clos-
tridium botulinum, 

Bacillus cereus

Μπαχαρικά Salmonella spp.
Staphylococcus aureus (toxin), los-
tridium botulinum, Bacillus cereus, 
Clostridium perfringens

Γάλα και γαλα-
κτοκομικά προ-
ϊόντα

Salmonella spp., Yersinia entero-
colitica, Listeria monocytogenes, 
Escherichia coli, Campylobacter 
jejuni,Shigella spp, Hepatitis A 
virus, Norwalk virus

Staphylococcus aureus (toxin), Clos-
tridium perfringens, Bacillus cereus.

Πίνακας 1. Τρόφιμα και πιθανοί παθογόνοι μικροοργανισμοί
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Κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας των μικροβιολογικών κινδύνων λαμβάνονται υπ’ 
όψιν τα εξής:
●  Εάν υπάρχουν ομάδες καταναλωτών που είναι περισσότερο ευαίσθητες στους μικρο-

βιολογικούς κινδύνους, όπως τα παιδιά, οι έγκυες και κάποιοι ενήλικες.
●  Ο κάθε καταναλωτής έχει διαφορετική ανοσολογική κατάσταση, διαφορετική εντερική 

χλωρίδα και διαφορετική ποσότητα στομαχικών υγρών.
●  Οι μόνιμες αλλαγές που γίνονται στην ποσότητα των μικροοργανισμών στα τρόφιμα, οι 

οποίες καθορίζονται από ενδογενείς, εξωγενείς παράγοντες και από τις εφαρμοζόμενες 
επεξεργασίες.

βακτήρια σχετιζόμενα τρόφιμα

Clostridium botulinum *
Χαμηλής οξύτητας κονσερβοποιημένα τρόφιμα, κρέας, ψάρι, λαχα-
νικά, ψάρια 

Clostridium perfringens *
Κακώς επεξεργασμένο βόειο κρέας (roast beef), γαλοπούλα, χοι-
ρινό, κοτόπουλο και άλλα είδη κρέατος, σάλτσες, σούπες

Salmonella spp
Βοδινό, γαλοπούλα, χοιρινό, κοτόπουλο, αβγά, καβούρια, θαλασσινά, 
σοκολάτα, ζωοτροφές, καρύδα, επενδύσεις σαλατών.

Listeria monocytogenes
Ακατέργαστο γάλα, μαλακό τυρί, παγωτό, ακατέργαστα λαχανικά, 
λουκάνικα ακατέργαστα και μαγειρεμένα πουλερικά, ακατέργαστα 
και καπνιστά ψάρια

Campylobacter jejuni Ακατέργαστο γάλα, κοτόπουλο, προϊόντα κρέατος 

Staphylococcus aureus* 
Ζαμπόν, γαλοπούλα, χοιρινό, κοτόπουλο, ψημένο βοδινό, αβγά, σαλά-
τες, προϊόντα άρτου, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, γλυκά με κρέμα

Shigella spp
Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, ακατέργαστα λαχανικά, πουλε-
ρικά, σαλάτες

Vibrio parahaemolyticus
Ακατέργαστα, κακώς μαγειρεμένα ή επαναμολυσμένα ψάρια, θαλασ-
σινά και οστρακοειδή 

Vibrio cholerae Θαλασσινά, ακατέργαστα ψάρια και οστρακοειδή

Bacillus cereus *

Τύπος Ι: κρέατα, λαχανικά, γάλα, γλυκά με κρέμα, σούπες και που-
τίγκες

Τύπος ΙΙ: βρασμένο ή τηγανητό ρύζι και άλλα αμυλούχα τρόφιμα (πχ 
πατάτες και μακαρόνια) 

Yersinia enterocolitica
Φρέσκο κρέας και προϊόντα κρέατος (ιδιαίτερα χοιρινό), φρέσκα 
λαχανικά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 

Esherichia coli (EEC)
Ακατέργαστα κρέατα και πουλερικά, ακατέργαστο γάλα και γαλακτο-
κομικά προϊόντα, τυρί, σαλάτες

* βακτήρια που παράγουν τοξίνες

Πίνακας 2. Παθογόνοι μικροοργανισμοί και σχετιζόμενα τρόφιμα
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2.1.1.1.  Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των μικροοργανισμών

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των μικροοργανισμών στα τρόφιμα είναι τόσο 
ενδογενείς (εξαρτώνται από το ίδιο το τρόφιμο), όσο και εξωγενείς (συνθήκες περιβάλλο-
ντος φύλαξης του τροφίμου). 

Οι ενδογενείς πα ράγοντες 
είναι οι φυσικοχημικές ιδι-
ότητες του τροφίμου, όπως 
η βιολογική δομή, η χημική 
σύσταση, το pH, η ενεργότητα 
νερού, το οξειδοαναγωγικό 
δυναμικό, οι αντιμικροβιακοί 
παράγοντες που τυχόν περιέ-
χονται στα τρόφιμα.

Οι εξωγενείς παράγοντες που 
επηρεάζουν την κατάσταση των 
τροφίμων, και κατά συνέπεια 
και τους μικροοργανισμούς, 
είναι η θερμοκρασία φύλαξης 
(συντήρησης) του τροφίμου, η 
σχετική υγρασία του περιβάλ-
λοντος συντήρησης, η παρουσία 
στο περιβάλλον αερίων όπως τα 
CΟ2 (διοξειδίου του άνθρακα), 
O2 (οξυγόνο).

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μικροβιακή ανάπτυξη και κατά συνέπεια την ευπάθεια 
και την ασφάλεια των τροφίμων είναι:
Α.  Τα διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων, τα οποία επηρεάζουν το είδος των 

μικροοργανισμών που μπορούν να αναπτυχθούν. Πρωτεϊνούχα τρόφιμα με υψηλό 
ποσοστό υγρασίας, όπως το κρέας, το γάλα, τα αβγά και τα ψάρια είναι υψηλής επι-
κινδυνότητας. Τα τρόφιμα αυτά μπορούν να προκαλέσουν τροφικές δηλητηριάσεις αν 
δεν έχουν σωστό χειρισμό, γιατί αποτελούν κατάλληλο υπόστρωμα για την ανάπτυξη 
των μικροοργανισμών και μέσο για την μετάδοση παθογόνων βακτηρίων.

Β.  Το οξυγόνο, το οποίο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των αερόβιων μικροοργανι-
σμών. Όταν απομακρύνεται το οξυγόνο με επεξεργασίες όπως η κονσερβοποίηση, τα 
τρόφιμα μπορούν να συντηρηθούν με ασφάλεια χωρίς ψύξη. Ωστόσο, μερικοί αναερό-
βιοι μικροοργανισμοί, όπως το Clostridium botulinum, απαιτούν κατάλληλη θέρμανση- 
ψύξη ώστε να μην αναπτυχθούν σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα.
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Σχήμα 2. Επικίνδυνη θερμοκρασιακή ζώνη

Γ.  Η θερμοκρασία, με το επικίνδυνο θερμοκρασιακό εύρος για την ανάπτυξη των μικρο-
οργανισμών να κυμαίνεται μεταξύ 50C<Θ<600C, όπως φαίνεται και από το παραπάνω 
σχήμα. Αν οι μικροοργανισμοί παραμείνουν σε αυτές τις θερμοκρασίες για λιγότερο 
από δύο ώρες, παρουσιάζουν περιορισμένη ικανότητα ανάπτυξης και αναπαραγωγής. 

Δ.  Ο χρόνος, ο οποίος απαιτείται για τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών με κυττα-
ρική διαίρεση. Όταν τα τρόφιμα χαμηλής οξύτητας τοποθετούνται στην επικίνδυνη ζώνη 
θερμοκρασιών 50C<Θ<600C για περισσότερο από δύο ώρες οι παθογόνοι μικροοργανι- για περισσότερο από δύο ώρες οι παθογόνοι μικροοργανι-
σμοί αναπτύσσονται ταχέως. 

Ε.  Η οξύτητα των τροφίμων. Τα βακτήρια αναπτύσσονται σε ουδέτερο ή ελαφρώς όξινο 
περιβάλλον, ενώ η ανάπτυξή τους παρεμποδίζεται σε όξινες συνθήκες. Έτσι, όξινα τρό-
φιμα, όπως το ξύδι και τα φρέσκα φρούτα, σπάνια παρέχουν κατάλληλο υπόστρωμα για 
την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων. 

ΣΤ. Η υγρασία και η ενεργότητα νερού (aw) των τροφίμων. Οι μικροοργανισμοί απαι-
τούν μεγάλη ποσότητα νερού για να αναπτυχθούν στα τρόφιμα. Σαν συνέπεια, η ευπάθεια 
των τροφίμων σχετίζεται όχι μόνο με την περιεκτικότητά τους σε υγρασία, αλλά και με την 
ενεργότητα νερού. Η ενεργότητα νερού είναι η διαθέσιμη ποσότητα νερού για αντιδράσεις 
αλλοίωσης και μετράται σε κλίμακα 0-1,0. 
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Ευπαθή τρόφιμα Μη ευπαθή τρόφιμα

Τρόφιμα (ενδεικτικά)
Κρεατικά, προϊόντα κρέατος, 
μαλακά τυριά, γάλα

Μαρμελάδες, ζελέ, άλευρα, 
ζαχαρωτά, κράκερ

Ενεργότητα νερού & 
εσωτερική ποσότητα 
νερού

Τα βακτήρια, οι ζύμες και οι 
μύκητες αναπτύσσονται σε 
aw>0.86

aw<0.85 γιατί το αλάτι και η 
ζάχαρη απομακρύνουν μέρος 
του νερού

Διατήρηση Εντός ψυγείου
Εκτός ψυγείου. Εντός ψυγείου 
μετά το άνοιγμα της συσκευ-
ασίας

Πίνακας 3. Ευπαθή τρόφιμα λόγω υγρασίας

μικροοργανισμοί
εύρος

θερμοκρασίας
(°C)

ιδανική
θερμοκρασία

(°C)

min. 
aw

min. ph max. ph

Bacillus cereus* 4 – 50 - 0,92 4,9 9,3

Campylobacter spp 30 – 47 42 0,98 5,5 8,0

Clostridium botulinum* 3,5 – 48 - 4,6 8,5

Clostridium botulinum 
TYPE A*

0,95

Clostridium botulinum 
TYPE B*

0,94

Clostridium botulinum 
TYPE E*

0,97

Clostridium perfgingens* 12 – 50 43 – 47 0,95 5,0 7,2

Esherichia coli 10 – 48 37 0,93 4,4 9,0

Listeria monogytogenes 0- 44 37 0,90 4,4 9,6

Salmonella spp 5 – 47 35 – 37 0,93 4,5 7,8

Shigella spp 5 – 47 37 0,96 4,0 – 4,5 8,0 – 9,6

Staphylococcus aureus* 6,8 – 48 37 – 40 0,86 4,2 8,5

Streptococcus pyogenes 4,0 9,8

Vibrio parahaemolyticus 8 – 42 30 – 35 0,94 4,8 11,0

Yersinia enterocolitica -1 – 44 28 – 32 0,94 4,4 9,0

Πίνακας 4. Συνθήκες ανάπτυξης μικροοργανισμών
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Τύποι μικροοργανισμών Προκαλούν αλλοιώσεις Είναι παθογόνοι

Αερόβιοι
(έχουν ανάγκη από O2)

Pseudomonaceae,Acinetobacter/
Moraxella, Micrococci, Μύκητες

Yersinia enterocolitica
Vibrio parahaemolyticus

Μικροαερόφιλοι
(έχουν ανάγκη από λίγο O2)

Lactobacillae Campylobacter jejuni
Listeria monocytogenes

Προαιρετικά αναερόβιοι
(αναπτύσσονται και χωρίς την 
παρουσία O2)

Brochothrix thermosphacta, 
Shewanella putrefaciens, Bacillus 
spp. Enterobacteriaceae, Ζύμες

Salmonella spp.
Staphylococci

Αναερόβιοι
(επιβιώνουν μόνο με την 
απουσία O2)

Clostridium perfringens
Clostridium botulinum

Πίνακας 5. Οι ανάγκες σε οξυγόνο για μερικούς μικροοργανισμούς

2.1.1.2.  Κίνδυνοι από ιούς

Οι ιοί είναι ενδοκυτταρικά παράσιτα τα οποία είναι ορατά μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικού 
μικροσκοπίου. Η αδυναμία τους να πολλαπλασιάζονται έξω από το κύτταρο του ξενιστή 
τούς υποχρεώνει να ζουν και να αναπτύσσονται μέσα σε βακτήρια, μύκητες, φυτά και ζώα. 
Μόλυνση με ιούς πραγματοποιείται είτε άμεσα με τον χειρισμό των τροφίμων από προ-
σβλημένους εργαζόμενους είτε έμμεσα από μη επεξεργασμένα απόβλητα. 

Ασθένειες που οφείλονται σε κατανάλωση τροφίμων μολυσμένων με ιούς είναι η ηπατίτιδα 
Α, η πολιομυελίτιδα και η γαστρεντερίτιδα. Υπεύθυνοι ιοί θεωρήθηκαν ο ιός της ηπατίτιδας Α 
(ΗΑV), οι ροτα-ιοί και οι ιοί της οικογένειας Norwalk. Η διάγνωση των ιών στα τρόφιμα με τις 
συνηθισμένες εργαστηριακές δοκιμές είναι σχεδόν αδύνατη, γιατί οι ιοί απαιτούν την ύπαρξη 
ζωντανού ξενιστή για να αναπτυχθούν και η ποσότητα των τμημάτων τους στα μολυσμένα 
τρόφιμα είναι ιδιαίτερα μικρή. Υπεύθυνα τρόφιμα είναι τα μαλάκια, οι σαλάτες, τα φρούτα, τα 
κρύα σάντουιτς, το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα παγωμένα αναψυκτικά. Τα τρό-
φιμα που εμπλέκονται στην εκδήλωση ασθενειών από τους ιούς υποδεικνύουν την οδό που 
έχει γίνει η μόλυνση. Όταν υπεύθυνο τρόφιμο είναι τα μαλάκια η μόλυνση προέρχεται από 
το νερό, ενώ στις σαλάτες η μόλυνση πραγματοποιείται εκεί όπου καλλιεργούνται τα λαχα-
νικά από χρήση μολυσμένου νερού ή απόβλητων για αρδευτικούς σκοπούς. Στα υπόλοιπα 
τρόφιμα η μόλυνση προέρχεται από προσβεβλημένους εργαζόμενους και μεταδίδεται μέσω 
πλημμελούς καθαριότητας των χεριών. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται συχνότερα στα εστια-
τόρια και σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας, παρά στα εργοστάσια. 

Η μετάδοση των ιών στον άνθρωπο παρεμποδίζεται με καλό μαγείρεμα των τροφίμων (η 
αύξηση της θερμοκρασίας κέντρου στους 85-90°C Χ 1 λεπτό για τα μαλάκια μειώνει σημα-
ντικά το επίπεδο μόλυνσης με HAV), με αποφυγή κοπρανώδους μόλυνσης των τροφών, με 
καλλιέργεια και συγκομιδή των μυδιών σε περιοχές απαλλαγμένες από ανθρώπινα από-
βλητα, με αποφυγή επαναμόλυνσης των επεξεργασμένων τροφίμων από μολυσμένα προ-
ϊόντα, με διατήρηση συνθηκών υγιεινής, με κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, με 
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χλωρίωση του νερού και με αποφυγή επαφής των εντόμων με τις επιφάνειες επεξεργα-
σίας των τροφίμων.

2.1.1.3.  Παράσιτα / πρωτόζωα

Τα παράσιτα είναι οργανισμοί που αντλούν την τροφή τους από τον ξενιστή και διακρίνονται 
σε πρωτόζωα, νηματώδη, ταινίες και τρηματώδη. Μεταδίδονται μέσω τροφίμων και νερού 
που έχουν μολυνθεί με κόπρανα και τα οποία περιέχουν τμήματα παρασίτων από προσβλη-
μένους ξενιστές. Μία ακόμα σημαντική πηγή μόλυνσης με παράσιτα μέσω της κοπρανώ-
δους- στοματικής οδού αποτελεί η επαφή του ανθρώπου με προσβλημένες γάτες. Παρά-
σιτα τα οποία έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τις μονάδες επεξεργασίας τροφίμων είναι 
το Giardia lamblia, το Cryptosporidium parvum, το Achemisakis spp., το Diphyllobothrium 
latum, το Entamoeba histolytica, το Ascaris lumbricoides, το Toxoplasma gondii και το 
Trichinella spiralis. Ορισμένα από αυτά παράγουν κύστες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 
ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στα χημικά απολυμαντικά και επιβιώνουν σε υδατικά διαλύματα 
μέχρι και ένα χρόνο. Τα υπεύθυνα τρόφιμα για ασθένειες από παράσιτα είναι τα ψάρια και 
ιδιαίτερα ο σολομός, το ωμό κρέας, το μη παστεριωμένο γάλα και το νερό. 

Για την επιτυχή καταπολέμηση των παρασίτων εφαρμόζονται σωστές κτηνοτροφικές πρα-
κτικές, συνεχής και επαρκής υγειονομικός έλεγχος των σφαγείων, διατήρηση συνθηκών 
υγιεινής, ατομική υγιεινή των εργαζόμενων, κατάλληλη αποχέτευση στις εγκαταστάσεις και 
επαρκής επεξεργασία των απόβλητων. Πρέπει να τονιστεί ότι η χλωρίωση του πόσιμου 
νερού δεν είναι επαρκής ούτε για την αδρανοποίηση των κυστών του E. hystolytica και του 
G. lamblia ούτε των ωοκυστών του Cryptosporidia. Επεξεργασίες που εξαλείφουν τον κίν-
δυνο των παρασίτων είναι το σχολαστικό μαγείρεμα, η κατάψυξη, η ξήρανση και το αλάτι-
σμα, ενώ ιδιαίτερα για το χοιρινό κρέας και την εξάλειψη της Trichinella spiralis εφαρμόζε-
ται θέρμανση σε θερμοκρασία κέντρου 66°C κατ’ ελάχιστο και ταχεία κατάψυξη στους -15°C 
ή χαμηλότερα για τουλάχιστον 20 μέρες.

2.1.1.4.  Αλλοιώσεις τροφίμων

Η αλλοιωμένη τροφή δεν είναι αναγκαστικά βλαβερή ή παθογόνος. Μπορεί να είναι απλώς 
απωθητική ή μη ευχάριστη. Οι αλλοιώσεις στις τροφές μπορεί να μην προκαλούνται πάντα 
από τον αποτυχημένο τρόπο παραγωγής ή παρασκευής τους, αλλά να προκαλούνται και 
κατά τη διάρκεια της συσκευασίας, της διανομής ή του ελέγχου ποιότητας. Ακόμη αλλοι-
ώσεις σημειώνονται κατά τα στάδια όπου οι τροφές δε βρίσκονται στα χέρια του παραγώ-
γου ή του προμηθευτή πλέον, αλλά στα χέρια του ίδιου του καταναλωτή. Συνήθως για να 
έχουμε αλλοίωση μιας τροφής πρέπει να συντρέχουν πάνω από μία αιτίες, και η αλλοίωση 
δεν είναι πάντα προϊόν μικροβιολογικής δράσης, αλλά επίσης ενζυμικής (πχ σχηματισμός 
ζελατίνης στο UHT γάλα που οφείλεται σε ενζυμικές μεταβολές), και χημικής (πχ αλλαγές 
χρώματος σε ευαίσθητα προϊόντα φρούτων). Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των μικρο-
βιολογικών κινδύνων στο σύστημα ΑΚΚΣΕ επιτυγχάνεται πρωταρχικά με την εξάλειψη ή 
τον περιορισμό των κινδύνων με επεξεργασίες όπως η θέρμανση, η ψύξη, η αφυδάτωση, 
η ζύμωση και η χρήση χημικών ενώσεων. 
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Στη συνέχεια εμποδίζεται η επαναμόλυνση του τροφίμου και η ανάπτυξη και παραγωγή 
τοξίνης από τους μικροοργανισμούς που επιβίωσαν. Αυτό γίνεται με διατήρηση των τρο-
φίμων σε χαμηλές θερμοκρασίες, με διατήρηση του pΗ ή της ενεργότητας νερού (aw) 
σε χαμηλά επίπεδα, με προσθήκη NaCl ή άλλων συντηρητικών, με επιλογή κατάλληλης 
συσκευασίας, με τήρηση συνθηκών υγιεινής από το προσωπικό και με συνδυασμό δύο ή 
περισσότερων από τους παραπάνω τρόπους. Αυτοί οι τρόποι όμως δεν είναι εξίσου αποτε-
λεσματικοί για τις αλλοιώσεις που προέρχονται από αντιδράσεις με το ατμοσφαιρικό Ο2. Οι 
αλλοιώσεις που οφείλονται σε μικροβιολογική δράση είναι οι πιο σοβαρές.

Ο αριθμός και οι τύποι μικροοργανισμών που προκαλούν αλλοιώσεις στις τροφές είναι 
πολύ μεγαλύτερος σε τάξη μεγέθους από αυτούς που προκαλούν τροφικές δηλητηριά-
σεις. Επιπλέον είναι σύνηθες να παρατηρούνται φαινόμενα προσαρμογής των μικροοργα-
νισμών, δηλαδή να αναπτύσσεται μια συγκεκριμένη μικροβιολογική χλωρίδα σε ένα χώρο 
επεξεργασίας τροφίμων (πχ εργοστάσιο), και η οποία μπορεί να είναι ανθεκτική είτε στο 
αλάτι, στη ζάχαρη ή στο ξύδι που χρησιμοποιούνται στα σταδία επεξεργασίας της τροφής 
είτε σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι γνωστό ότι δεν έχουν αναγνωριστεί και 
περιγραφεί όλα τα στελέχη μικροοργανισμών που προκαλούν τροφικές αλλοιώσεις. Τέλος, 
για κάθε επεξεργασμένο προϊόν τροφής υπάρχει ένα εύρος ασφάλειας, το οποίο απλώς 
δηλώνει ότι για κάθε δείγμα στη συγκεκριμένη παρτίδα του προϊόντος η πιθανότητα αλλοί-
ωσης είναι πολύ χαμηλή.

2.1.1.5.  Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης βιολογικών κινδύνων

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των μικροβιολογικών κινδύνων επιτυγχάνεται πρωταρ-
χικά με την εξάλειψη ή τον περιορισμό των κινδύνων με επεξεργασίες όπως η θέρμανση, 
η ψύξη, η αφυδάτωση, η ζύμωση και η χρήση χημικών ενώσεων. Στη συνέχεια εμποδίζε-
ται η επαναμόλυνση του τροφίμου και η ανάπτυξη και παραγωγή τοξίνης από τους μικρο-
οργανισμούς που επιβίωσαν. 

Σχήμα 3. Τέσσερις τρόποι προφύλαξης από μικροοργανισμούς
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Αυτή γίνεται με διατήρηση των τροφίμων σε χαμηλές θερμοκρασίες, με διατήρηση του pΗ 
ή της ενεργότητας νερού (aw) σε χαμηλά επίπεδα, με προσθήκη NaCl ή άλλων συντηρητι-
κών, με επιλογή κατάλληλης συσκευασίας, με τήρηση συνθηκών υγιεινής από το προσω-
πικό και με συνδυασμό δύο ή περισσότερων από τους παραπάνω παράγοντες. 

●  Βακτηριοκτόνα: επιφέρουν την καταστροφή των βακτηρίων

●  Βακτηριοστατικά: αναστέλλουν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό τους

Κυριότεροι βακτηριοκτόνοι και βακτηριοστατικοί παράγοντες:

Θερμοκρασία: Οι κυριότερες μέθοδοι θερμικής καταστροφής των βακτηρίων είναι η 
παστερίωση, ο βρασμός και η αποστείρωση, ενώ οι κυριότερες μέθοδοι αναστολής της 
δράσης τους είναι η ψύξη και η κατάψυξη.

Υγρασία: Η ξήρανση των τροφίμων καταπολεμά τα βακτήρια, καθώς η απομάκρυνση του 
νερού που περιέχεται σε ένα τρόφιμο δρα ως βακτηριοστατικός παράγοντας.

Οξύτητα (pH): Επιδρά όχι μόνο στην ανάπτυξη των βακτηρίων αλλά και στην παραγωγή 
ενζύμων και τοξινών.

Ωσμωτική πίεση: Προκαλεί καταστροφή των βακτηρίων με πλασμόλυση ή πλασμόπτυση.

Ακτινοβολίες: Οι υπεριώδεις και οι ιονίζουσες ακτινοβολίες καταστρέφουν πολλά βακτή-
ρια.

Αντισηπτικές ουσίες: Τα ευρέως χρησιμοποιούμενα αντισηπτικά είναι οι αλκοόλες (αιθα-
νόλη, ισοπροπανόλη και n-προπανόλη), το ιώδιο και τα ιωδοφόρα (ιωδιούχος πυρολιδόνη), 
τα παράγωγα τεταρτοταγούς αμμωνίου, το χλώριο και η χλωρίνη (υποχλωριώδη), η χλω-
ρεξιδίνη, η χλωρεξιλενόλη και η τρικλοζάνη. Το εξαχλωροφαίνιο θεωρείται πλέον μη απο-
δεκτό σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του CDC.

Βακτήρια Υπεύθυνα Τρόφιμα Προληπτικά Μέτρα

Bacillus cereus

Κρεατικά, κοτόσουπα, 
λαχανικά, ρύζι, μπαχα-
ρικά, δημητριακά, γαλα-
κτοκομικά

Κατανάλωση τροφίμων αμέσως μετά το μαγείρεμα. 
Αναθέρμανση σε Θ>74°C. Ταχεία ψύξη σε μικρές 
ποσότητες. Διατήρηση σε Θ>60°C ή σε Θ<4°C

Campylobacter 
jejuni

Πουλερικά, κρεατικά, 
γάλα, μη χλωριωμένο 
νερό

Επαρκές μαγείρεμα. Ταχεία ψύξη. Διατήρηση 
συνθηκών υγιεινής. Ξήρανση ή κατάψυξη.

Clostridium 
botulinum

Λαχανικά, κονσέρβες 
κρεάτων/ ψαριών, μέλι, 
φρούτα, τρόφιμα που 
έχουν υποστεί ζύμωση

Επαρκής θέρμανση & ψύξη & σωστό κλείσιμο των 
κονσερβών. Απόρριψη φουσκωμένων κονσερβών ή 
οικιακής προέλευσης. Προσθήκη NaCl, νιτρωδών ή 
οξέων. Διατήρηση υπό ψύξη. Διατήρηση συνθηκών 
υγιεινής.
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Βακτήρια Υπεύθυνα Τρόφιμα Προληπτικά Μέτρα

Clostridium 
perfringens

Κρεατικά, 
γαλακτοκομικά, 
πουλερικά, φασόλια, 
αλιεύματα

Επαρκές μαγείρεμα & ταχεία ψύξη. Διατήρηση 
συνθηκών υγιεινής & ατομική υγιεινή του προσωπικού. 
Αναθέρμανση σε Θ>74°C. Διατήρηση σε Θ>60°C ή σε 
Θ<4°C.

Listeria 
monocytogenes

Κρεατικά, πουλερικά, 
γάλα, παγωτό, μαλακά 
τυριά

Θέρμανση των τροφίμων & αποφυγή επαναμόλυνσης. 
Ψύξη ή κατάψυξη των γαλακτοκομικών. Διατήρηση 
συνθηκών υγιεινής. 

Salmonella spp.

Κρεατικά, πουλερικά, 
αυγά, σαλάτες, 
ιχθυηρά, καρύδα, γάλα, 
αλλαντικά, τυρί, παγωτό, 
κακάο, σοκολάτα

Επαρκές μαγείρεμα & ταχεία ψύξη. Αποφυγή 
επαναμόλυνσης. Διατήρηση συνθηκών υγιεινής & 
ατομική υγιεινή του προσωπικού. Ρύθμιση του pΗ<4, 
του NaCl>8% & aw<0,93.

Staphylococcus 
aureus

Κρεατικά, πουλερικά, 
ψάρια, γάλα, 
γαλακτοκομικά, 
μαγιονέζα, τυρί, πάστες

Διατήρηση συνθηκών υγιεινής & ατομική υγιεινή του 
προσωπικού. Επαρκές μαγείρεμα & αναθέρμανση. 
Ταχεία ψύξη & διατήρηση υπό ψύξη. Προσθήκη 
κατάλληλων βακτηριοστατικών ουσιών.

Vibrio 
parahaemolyticus

Στρείδια, γαρίδες, 
καβούρια, μύδια

Επαρκές μαγείρεμα & ταχεία ψύξη. Αποφυγή 
επιμόλυνσης ψημένων ψαριών από άψητα. Διατήρηση 
συνθηκών υγιεινής. Αποφυγή πλυσίματος ψαριών 
με θαλασσινό νερό. Διατήρηση συνθηκών υγιεινής & 
ατομική υγιεινή του προσωπικού. 

Vibrio cholerae
Μολυσμένο νερό, 
λαχανικά, αναψυκτικά

Διατήρηση συνθηκών υγιεινής. Υγιεινή του νερού. 
Κατάλληλος χειρισμός των αποχετεύσεων.

Shigella spp.

Κεφαλόποδα, 
μαλακόστρακα, φρούτα, 
λαχανικά, κοτόπουλο, 
γάλα, τυριά, κρεατικά

Επαρκές μαγείρεμα & ταχεία ψύξη. Διατήρηση 
συνθηκών υγιεινής & ατομική υγιεινή του προσωπικού. 
Προστασία τροφίμων από επαφή με έντομα. Υγιεινή του 
νερού.

Yersinia 
enterocolitica

Κρεατικά, ψάρια, γάλα, 
λαχανικά, νερό, παγωτό

Επαρκής θέρμανση & αποφυγή επαναμόλυνσης. 
Έλεγχος των εντόμων & τρωκτικών. Χλωρίωση του 
νερού. Διατήρηση συνθηκών υγιεινής & ατομική 
υγιεινή του προσωπικού. 

Escherichia coli
Μαλακά τυριά, 
κρεατικά, κρέμες, 
πουρές πατάτας, νερό

Επαρκής θέρμανση & ταχεία ψύξη. Χλωρίωση του 
νερού. Διατήρηση συνθηκών υγιεινής & ατομική 
υγιεινή του προσωπικού. Έλεγχος των εντόμων.

Πίνακας 6. Προληπτικά μέτρα για ορισμένα βακτήρια

2.1.2.  Χημικοί κίνδυνοι

Όλα τα τρόφιμα αποτελούνται από χημικές ουσίες, μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι 
τοξικές. Από την άλλη πλευρά, σε διάφορα τρόφιμα προστίθενται χημικές ουσίες που δεν 
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επιτρέπεται να βρεθούν στα τρόφιμα, ενώ για ορισμένες ουσίες έχουν θεσπιστεί ανώτατα 
επιτρεπτά όρια. 

Χημική επιμόλυνση στα τρόφιμα μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής 
τους, από την ανάπτυξη των πρώτων υλών μέχρι και την κατανάλωση του τελικού προϊό-
ντος. Το αποτέλεσμα της χημικής μόλυνσης στον καταναλωτή μπορεί να έχει χρόνιες επι-
δράσεις, όπως τη συσσώρευση χημικών στο σώμα για πολλά χρόνια (πχ υδράργυρος) ή 
μπορεί να έχει οξεία επίδραση παρόμοια με αυτή των αλλεργικών ουσιών. Ο χημικός κίν-
δυνος έχει χαμηλό ρίσκο για την υγεία και γενικά έχει χρόνιες επιδράσεις. Οι χημικοί παρά-
γοντες που προκαλούν κινδύνους είναι οι ακόλουθοι:

Χημικά απορρυπαντικά/ απολυμαντικά, Εντομοκτόνα, Φυτοφάρμακα, Βαρέα μέταλλα, 
Τοξικά μέταλλα, Αντιβιοτικά, Πλαστικά υλικά, Χημικά πρόσθετα.

Χημικοί κίνδυνοι μπορούν να προέλθουν και από τη χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώ-
των υλών, από τη χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλικών για την επίστρωση των επιφα-
νειών που έρχονται άμεσα σε επαφή με τα τρόφιμα και τέλος από τη χρησιμοποίηση ακα-
τάλληλων απορρυπαντικών και απολυμαντικών ουσιών ή από την κακή εφαρμογή των 
ενδεδειγμένων.

φυσικά απαντώμενες χημικές ουσίες πρόσθετες χημικές ουσίες

Μυκοτοξίνες (πχ αφλατοξίνες)
Σκομβροτοξίνη (ισταμίνη)
Τοξίνη ciguatera 
Τοξίνες μανιταριών
Ιχθυοτοξίνες: 
Παραλυτική, 
Διαρροϊκή, 
Νευροτοξική, 
Αμνησιακή
Αλκαλοειδή (πχ σολανίνη)
Περιβαλλοντικοί ρύποι:
Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs)
Πολυαρωματικές ενώσεις (PAHs)
Διοξίνες
Βαρέα μέταλλα
Ραδιονουκλεοτίδια 

Γεωργικά χημικά (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, 
λιπάσματα, αντιβιοτικά και ορμόνες 
ανάπτυξης)
Απαγορευμένες ουσίες από απάτη ή 
δολιοφθορά (σαμποτάζ)
Τοξικά στοιχεία και ενώσεις από υλικά σε 
επαφή με τρόφιμα (μόλυβδος, ψευδάργυρος, 
αρσενικό, υδράργυρος και κυάνιο)
Πρόσθετα τροφίμων σε περιπτώσεις και 
συγκεντρώσεις που δεν επιτρέπονται
Υπολειμματικές ουσίες από λιπαντικά, 
καθαριστικά, απολυμαντικά
Ουσίες που μεταναστεύουν από υλικά 
συσκευασίας 

Πίνακας 7. Οι δύο κύριες κατηγορίες χημικών κινδύνων για τα τρόφιμα

Η μόλυνση των τροφίμων με χημικές ουσίες συμβαίνει σε οποιοδήποτε από τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας και οφείλεται είτε σε φυσικά υπάρχουσες είτε σε πρόσθετες 
χημικές ενώσεις. Σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, η παρουσία ορισμένων 
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χημικών ενώσεων στα τρόφιμα είναι ανεπίτρεπτη και τα καθιστά ακατάλληλα για ανθρώ-
πινη κατανάλωση, ενώ για τις υπόλοιπες ενώσεις έχουν θεσπιστεί ανώτατα επιτρεπτά όρια, 
η υπέρβαση των οποίων προκαλεί χημικές δηλητηριάσεις. Για την επιτυχή αντιμετώπιση 
των χημικών κινδύνων εφαρμόζονται μέτρα όπως:

Ø η καθιέρωση προδιαγραφών για τις πρώτες ύλες, 

Ø η πιστοποίηση της ποιότητας των πρώτων υλών, 

Ø ο επαρκής έλεγχος κατά την παρασκευή των προϊόντων, 

Ø η προστασία των τροφίμων από επιμολύνσεις κατά το χειρισμό και την αποθήκευση και 

Ø η κατάλληλη επισήμανση. 

ουσίες πηγές προέλευσης

Εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, αντιβιοτικά, ορμόνες, 
τοξίνες, βαρέα μέταλλα, PCBs 

Πρώτες ύλες

Χρωστικές ουσίες, μελάνι, υλικά συσκευασίας Πρώτες ύλες

Πρόσθετα τροφίμων, συντηρητικά, ενισχυτικά γεύσης, 
χρωστικές ουσίες

Επεξεργασία

Λιπαντικά, βαφές, ουσίες επικάλυψης Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού

Εντομοκτόνα, καθαριστικά, απολυμαντικά Καθαρισμός, εξυγίανση

Διάφορα χημικά, διασταυρούμενες επιμολύνσεις Αποθήκευση & διανομή

Πίνακας 8. Βασικές πηγές χημικών κινδύνων για τα τρόφιμα

2.1.2.1.  Μυκοτοξίνες

Οι μυκοτοξίνες είναι δευτερεύοντα τοξικά προϊόντα μεταβολισμού ορισμένων μυκήτων. 
Μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί περίπου 80 μυκοτοξίνες, οι οποίες παράγονται από 200 
είδη μυκήτων. Η ίδια μυκοτοξίνη μπορεί να παράγεται από περισσότερα του ενός ειδών 
μυκήτων, ενώ ο ίδιος μύκητας μπορεί να παράγει περισσότερες από μία μυκοτοξίνες. Στον 
παρακάτω πίνακα δίνονται μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα μυκοτοξινών και των 
ειδών των μυκήτων που τις παράγουν. 

Μυκοτοξίνη Είδος Μύκητα

Αφλατοξίνες Aspergillus flavous, A. parasiticus, A. fumigatus, Penicillium expansum, P. 
glaucum, P. diritatum

Πατουλίνη Penicillium patulum, P. expansum, P. urticae, Aspergillus clavatus

Ωχρατοξίνες Aspergillus ochraceus, A. sulphureus, Penicillium viridicatum, P. 
verrucosum, Gloeotinia temulenta
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Μυκοτοξίνη Είδος Μύκητα

Σποροφουσαρίνη Fusarium tricinctum

Ισλανδιτοξίνη Penicillium islandicum

Eργοτοξίνες Claviceps purpurea

Πίνακας 9. Παραγόμενες μυκοτοξίνες από διάφορα είδη μυκήτων

Η κατανάλωση μυκοτοξινών γίνεται είτε άμεσα από την κατανάλωση μολυσμένων καρ-
πών, είτε έμμεσα από την κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Ένα τρόφιμο που δεν είναι προ-
σβλημένο από μύκητες δε σημαίνει ότι είναι απαραίτητα απαλλαγμένο και από μυκοτοξί-
νες, αφού οι μυκοτοξίνες εισχωρούν στο τρόφιμο και παραμένουν εκεί ακόμα και μετά την 
απομάκρυνση του μύκητα που τις παρήγαγε. 

Τα ύποπτα για αφλατοξίνες τρόφιμα είναι οι ελαιούχοι καρποί, τα δημητριακά, τα φρούτα, οι 
χυμοί, τα αρτοσκευάσματα, το γάλα, το συκώτι, το κρέας των πουλερικών, τα αβγά και ορι-
σμένες κατηγορίες τυριών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή αφλατοξινών 
στα τρόφιμα είναι το στέλεχος του μύκητα, η θερμοκρασία (ιδανική θερμοκρασία=24-25°C), 
η υγρασία, το pΗ, το υπόστρωμα, η παρουσία μυκητοστατικών και ο μικροβιακός ανταγω-
νισμός. Η κατανάλωση τροφίμων με αφλατοξίνες οδηγεί είτε σε οξεία είτε σε χρόνια τοξί-
κωση. 

Ο FAO/WHO συνιστά ως ανώτατο επιτρεπτό επίπεδο αφλατοξινών στα τρόφιμα τα 10μg/Kg 
τροφίμου και ο προσδιορισμός τους γίνεται με χρωματογραφικές και ανοσολογικές τεχνι-
κές. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά προβλήματα κατά την ανίχνευση και τον προσδιορισμό των 
αφλατοξινών και γενικότερα των μυκοτοξινών στα τρόφιμα. Η πρόληψη αποτελεί το καλύ-
τερο μέτρο για τον έλεγχο της παρουσίας των αφλατοξινών στα τρόφιμα και επιτυγχάνε-
ται με περιορισμό της προσβολής των καλλιεργειών από μύκητες, με ταχεία ξήρανση και 
σωστή αποθήκευση των συλλεγμένων καλλιεργειών και με σωστή χρήση αποτελεσματι-
κών μυκητοκτόνων.

2.1.2.2. Γεωργικά φάρμακα

Οι ενώσεις με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τα οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα, τα 
οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα, τα διθειοκαρβαμιδικά μυκητοκτόνα και 
τα λιπάσματα. Η επικινδυνότητά τους για τον άνθρωπο εκδηλώνεται όταν συσσωρεύο-
νται λόγω μεγάλης ημιπεριόδου ζωής, όταν βρίσκονται σε υψηλές δόσεις ή όταν επιδρούν 
συχνά. Η ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων απαιτεί την εφαρμογή τους στον κατάλ-
ληλο χρόνο, τη χρήση της κατάλληλης ποσότητας, την επιλογή του κατάλληλου ιδιοσκευά-
σματος και την εφαρμογή σε κανονικά τακτά χρονικά διαστήματα για την αποφυγή αθροι-
στικού αποτελέσματος. Για την προστασία της υγείας του καταναλωτή:

●  αναλύονται οι τροφές ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ποσότητα του φαρμάκου είναι μικρό-
τερη από το όριο ανοχής 
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●  γίνεται συγκομιδή των φυτικών τροφίμων σε διάστημα επαρκές από τον τελευταίο 
ψεκασμό/ χρήση του φαρμάκου, ώστε η ποσότητά του να ελαττώνεται κάτω από το 
όριο ανοχής

●  αποφεύγεται η επαναμόλυνση των τροφίμων με γεωργικά φάρμακα κατά την επεξερ-
γασία τους, είτε με την προσθήκη μολυσμένων πρώτων υλών είτε λόγω της παρουσίας 
τρωκτικών

●  θεσπίζονται αυστηρές προδιαγραφές και γίνεται αυστηρός έλεγχος από τις κρατικές 
υπηρεσίες για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ύπαρξης υπολειμμάτων γεωργικών 
φαρμάκων στα τρόφιμα.

2.1.2.3.  Υπολείμματα καθαριστικών/ απολυμαντικών 

Ο κίνδυνος για τη μεταφορά αυτών των ουσιών στα τρόφιμα είναι άμεσος και η προφύλαξη 
περιλαμβάνει τον κατάλληλο σχεδιασμό των διαδικασιών καθαρισμού, την εκπαίδευση του 
προσωπικού, τη χρήση μη τοξικών καθαριστικών όταν είναι εφικτό και τον έλεγχο για υπο-
λείμματα μετά τον καθαρισμό/ απολύμανση. 

2.1.2.4.  Πρόσθετα και μονομερή υλικών συσκευασίας

Η μετανάστευση τοξικών συστατικών (ιδιαίτερα πλαστικοποιητών) από τα υλικά συσκευα-
σίας στα τρόφιμα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την ασφάλεια της υγείας των κατανα-
λωτών και απαιτεί αυστηρή νομοθετική ρύθμιση και θέσπιση ανώτατων επιτρεπόμενων 
ορίων. Η διάχυση των διάφορων πρόσθετων από τη συσκευασία στο τρόφιμο εξαρτάται 
από το είδος του συστατικού και του τροφίμου, από τη θερμοκρασία, από το φως, από την 
υγρασία, από το pΗ και από άλλους παράγοντες, ενώ γενικά είναι μια διαδικασία που ελέγ-
χεται δύσκολα. 

Για τις χημικές ουσίες που υπάρχουν φυσικά στα τρόφιμα απαιτείται η παροχή κατάλληλης 
εγγύησης από τους προμηθευτές και η ύπαρξη αντίστοιχων πιστοποιητικών. Για τις χημικές 
ουσίες που προστίθενται σκόπιμα στα τρόφιμα απαιτούνται λεπτομερείς προδιαγραφές για 
τις πρώτες ύλες, κατάλληλη εγγύηση από τους προμηθευτές και εφαρμογή του συστήμα-
τος HACCP. Για τις χημικές ουσίες που προστίθενται τυχαία στα τρόφιμα συνιστάται ο εντο-
πισμός τους και ο έλεγχος για την ορθή χρήση της κάθε ουσίας.

2.1.2.5.  Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης χημικών κινδύνων

Για την επιτυχή αντιμετώπιση των χημικών κινδύνων εφαρμόζονται μέτρα, όπως:
Ø η καθιέρωση προδιαγραφών για τις πρώτες ύλες
Ø η πιστοποίηση της ποιότητας των πρώτων υλών 
Ø ο επαρκής έλεγχος κατά την παρασκευή των προϊόντων
Ø η προστασία των τροφίμων από επιμολύνσεις κατά τον χειρισμό και 
Ø η αποθήκευση και η κατάλληλη επισήμανση
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2.1.3.  Φυσικοί κίνδυνοι

Οι φυσικοί κίνδυνοι περιγράφονται συχνά ως ξένα αντικείμενα και περιλαμβάνουν οποια-
δήποτε φυσικά υλικά, τα οποία δε βρίσκονται υπό φυσιολογικές συνθήκες στα τρόφιμα 
και μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες ή τραύματα στον καταναλωτή. Κίνδυνος που 
έχει προκληθεί από κάποιο φυσικό παράγοντα μπορεί, όπως άλλωστε και ο χημικός και ο 
μικροβιολογικός κίνδυνος, να εισέλθει στα τρόφιμα σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγι-
κής διαδικασίας.

Φυσικός παράγοντας που δύναται να προξενήσει κίνδυνο είναι το κάθε ξένο υλικό το οποίο 
μπορεί να εισέλθει σε ένα τρόφιμο, όπως τεμάχια από γυαλί, φελλό, μέταλλο, ξύλο, πέτρα 
ή πλαστικό. Γενικά, ο φυσικός κίνδυνος δεν έχει υψηλό ρίσκο για την υγεία. Οι φυσικοί κίν-
δυνοι ενδέχεται να προέλθουν από τις πρώτες ύλες, τις κακές πρακτικές του προσωπι-
κού παραγωγής, τον κακό έλεγχο, την ελλιπή συντήρηση ή τον ανεπαρκή σχεδιασμό των 
σκευών, των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται κατά την παρα-
σκευή των διαφόρων πιάτων.

Δεν επιτρέπεται καθόλου η ύπαρξη φυσικών κινδύνων  
(δεν υπάρχει αριθμητικό ή παραμετρικό όριο)

Οι πηγές των φυσικών κινδύνων περιλαμβάνουν τις ακατέργαστες πρώτες ύλες, το νερό, 
το δάπεδο της εγκατάστασης, τα μηχανήματα, τα υλικά κατασκευής του κτιρίου και το εργα-
τικό προσωπικό.

υλικό πήγες προέλευσης

Γυαλί Φιάλες, σκεύη 

Ξύλο Χωράφια, παλέτες, κουτιά, κτίρια

Πέτρες, άμμος Χωράφια, κτίρια

Μέταλλα Μηχανήματα, σύρματα, εργαζόμενοι

Έντομα
Χωράφια, εγκατάσταση, λαχανικά και φρούτα, συσκευασίες (μεταφορά 
κατσαρίδων)

Κόκαλα Χωράφια, λανθασμένη επεξεργασία

Πλαστικά Χωράφια, υλικά συσκευασίας, παλέτες, εργαζόμενοι

Τρίχες, νύχια, δέρμα Εργαζόμενοι, τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Πίνακας 10. Συνήθεις φυσικοί κίνδυνοι

Αν τα ξένα αντικείμενα προέρχονται από τις πρώτες ύλες απαιτείται ο καθορισμός προ-
διαγραφών, η τοποθέτηση μαγνητών και παγίδων και η επιθεώρηση των πρώτων υλών 
μετά την παραλαβή. Αν οι εξωγενείς ουσίες προέρχονται από τα υλικά συσκευασίας και τις 
ουσίες καθαρισμού απαιτείται ο καθορισμός προδιαγραφών, η εφαρμογή του συστήματος 
HACCP από τους προμηθευτές και η επιθεώρηση των πρώτων υλών στο εργοστάσιο. Αν 
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τα ξένα αντικείμενα εισάγονται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ή από τις (κακές) πρακτι-
κές του προσωπικού, απαιτείται η κατάλληλη συντήρηση του εξοπλισμού, η σωστή εκπαί-
δευση του προσωπικού και ο έλεγχος της γραμμής παραγωγής.

2.1.3.1.  Μέτρα πρόληψης & αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων

υλικό πηγές προληπτικά μέτρα

Γυαλί Πρώτες ύλες 
τροφίμων, υλικά 
συσκευασίας, 
σκεύη εστιατορίου 
και κουζίνας

Κατάλληλος χειρισμός των γυάλινων σκευών.
Κάλυψη των λαμπτήρων με πλαστικό. Αποφυγή χρήσης 
γυάλινων οργάνων (θερμόμετρα). Αποφυγή εισαγωγής 
γυάλινων αντικειμένων από το προσωπικό.

Μέταλλα Μηχανήματα, 
σύρματα, 
εργαζόμενοι

Σωστή διαχείριση & συντήρηση του εξοπλισμού. 
Προσεκτικό άνοιγμα μεταλλικών περιεκτών πρώτων 
υλών, προς αποφυγή εμπλουτισμού τους με ρινίσματα. 
Τοποθέτηση ανιχνευτών μετάλλων στη συσκευασία.

Πέτρες , 
άμμος

Φυτικά προϊόντα, 
αγροί, κτίρια

Προσεκτική επιλογή των πρώτων υλών. Απομάκρυνση με 
διαλογή, με κόσκινα κτλ

Ξύλο Φυτικά προϊόντα 
(όπως φρούτα, 
μαϊντανός), 
παλέτες, κτιριακές 
εγκαταστάσεις

Αποφυγή χρήσης παλετών, προσεκτικός χειρισμός τους 
& απομάκρυνσή τους από τους χώρους παραγωγής. 
Αποφυγή εισαγωγής ξύλινων αντικειμένων στην 
παραγωγή από το προσωπικό. Αντικατάσταση των ξύλινων 
κατασκευών στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων

Πλαστικά Χωράφια, παλέτες, 
υλικά συσκευασίας, 
εργαζόμενοι

Κατάλληλος χειρισμός των πλαστικών περιεκτών 
& επαρκείς δοκιμές αντοχής στη θραύση. Οπτική 
επιθεώρηση & χρωματισμός για τον εντοπισμό των 
μαλακών πλαστικών.

Κόκαλα Αγροί, εσφαλμένη 
ή πλημμελής 
επεξεργασία

Οπτική εξέταση των πρώτων υλών. Αποφυγή μόλυνσης 
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

Πίνακας 11. Φυσικοί κίνδυνοι και προληπτικά μέτρα

2.1.4  Αλλεργιογόνα συστατικά

Η πλειονότητα του κόσμου απολαμβάνει τα περισσότερα τρόφιμα χωρίς κανένα πρόβλημα. 
Σε ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων όμως συγκεκριμένα τρόφιμα ή συστατικά τους μπο-
ρούν να προκαλέσουν διάφορες αντιδράσεις, που ποικίλουν από απλά εξανθήματα έως 
σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Όσοι είναι αλλεργικοί σε συγκεκριμένα τρόφιμα, όπως το 
σιτάρι ή τα αβγά, μπορούν εύκολα να μην τα καταναλώνουν όταν παρουσιάζονται αυτούσια. 
Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαιος ότι ορισμένα προπαρασκευασμένα τρόφιμα, πχ 
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οι σάλτσες, δεν περιέχουν κάποιες από αυτές τις αλλεργιογόνους ουσίες. Η νομοθεσία της 
ΕΕ απαιτεί να εξασφαλίζεται το δικαίωμά τους στην ενημέρωση. Υπάρχουν πολλές αποδεί-
ξεις που δικαιώνουν την επιτακτική επισήμανση των πιο συχνών αλλεργιογόνων συστατι-
κών και των παραγώγων τους.

Οι τροφικές αλλεργίες προκαλούνται από την αντίδραση του οργανισμού σε τρόφιμα ή 
ουσίες (συνήθως πρωτεΐνες ή γλυκοπρωτεΐνες) που ενυπάρχουν φυσικά στα τρόφιμα, ή 
τα μολύνουν ή παράγονται κατά τη διάρκεια της θερμικής επεξεργασίας και της πέψης. Το 
ενδιαφέρον των επιχειρήσεων τροφίμων επικεντρώνεται στον αποτελεσματικό χειρισμό 
των σημαντικών αλλεργιογόνων παραγόντων, που περιλαμβάνουν το γάλα, τα αβγά, τη 
σόγια, το αλεύρι, τα φιστίκια, τα οστρακοειδή, τα φρούτα και τους καρπούς. 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος των αλλεργιογόνων τροφίμων συνίσταται:

●  στον αποκλεισμό σημαντικών αλλεργιογόνων παραγόντων από τη σύσταση των τροφί-
μων

●  στον έλεγχο των πρώτων υλών, της παραγωγής και των προγραμμάτων παραγωγής 
και καθαρισμού για την παρεμπόδιση της επιμόλυνσης από αλλεργιογόνα συστατικά 
άλλων τροφίμων

●  στην αποφυγή χρήσης κοινού εξοπλισμού για προϊόντα που περιέχουν αλλεργιογόνα 
και για προϊόντα χωρίς αλλεργιογόνα

●  στην εκπαίδευση του προσωπικού στην κατανόηση και εφαρμογή των απαραίτητων 
μέτρων

●  στην ύπαρξη συστήματος ανάκλησης μολυσμένων προϊόντων που δεν έχουν κατάλ-
ληλη επισήμανση

●  στην κατάλληλη επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αλλεργιογόνα, η οποία 
πρέπει να είναι ευδιάκριτη, σαφής και κατανοητή από όλους τους καταναλωτές και

●  στην ενημέρωση των καταναλωτών για τα αλλεργιογόνα τρόφιμα και την εξακρίβωση 
όποιας ευαισθησίας μπορεί να έχει το κάθε άτομο.

Υπάρχουν 14 ομάδες δυνητικών αλλεργιογόνων ουσιών, εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται 
ως συστατικά σε προσυσκευασμένα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των αλκοολούχων 
ποτών ανεξαρτήτως ποσότητας. Στις αλλεργιογόνους ουσίες περιλαμβάνονται:
1.  δημητριακά που περιέχουν γλουτένη (σιτάρι, καλαμπόκι, σίκαλη κλπ) και προϊόντα που 

έχουν ως βάση τα σιτηρά αυτά
2. ψάρι και ό,τι περιέχει υλικά από ψάρι (ιχθυέλαια)
3. οστρακόδερμα και παράγωγα αυτών (πχ σουρίμ: μπακαλιάρος με άρωμα καβουριού)
4. αβγά και τα προϊόντα τους
5. αραχίδες (φιστίκια) και τα προϊόντα τους (φυστικοβούτυρο)
6. σόγια και τα προϊόντα της (σογιέλαιο, λεκιθίνη σόγιας)
7. γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που περιέχουν λακτόζη
8. καρποί με κέλυφος (ξηροί καρποί) και προϊόντα τους (πραλίνα)
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9. σέλινο 
10. μουστάρδα και άλλα προϊόντα από σινάπι 
11. σπόροι σησαμιού και προϊόντα τους (ταχίνι, σησαμέλαιο)
12. θειώδη άλατα σε οίνους, χυμούς, φρουτοσαλάτες
13. λούπινα 
14. μαλάκια (σαλιγκάρι, καλαμάρι, χταπόδι, σουπιά)

Αυτά ευθύνονται για το 90% των αλλεργικών αντιδράσεων. Ο κατάλογος των αλλεργιογό-
νων συστατικών τροφίμων που αναγράφεται παραπάνω δεν είναι πλήρης. Υπάρχουν και 
άτομα με σπάνιες αλλεργίες όπως στη ντομάτα, στο μαρούλι, στο μαϊντανό, στο πορτοκάλι 
και σε άλλα.

2.1.4.1.  Μέτρα πρόληψης εκδήλωσης αλλεργιών 

Τα προληπτικά μέτρα για τα αλλεργιογόνα συστατικά των τροφίμων που μπορούν να εφαρ-
μοστούν σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης είναι:
Ø	Να επισημανθούν στα βιβλία συνταγών τα αλλεργιογόνα συστατικά
Ø	Να γίνει πίνακας αλλεργιογόνων για το σύνολο των εδεσμάτων που προσφέρονται
Ø		Να γίνει επισήμανση στον τιμοκατάλογο των αλλεργιογόνων συστατικών (με τη χρήση 

παραπομπών και παραρτήματος)
Ø		Να γίνει εκπαίδευση των σερβιτόρων που παίρνουν παραγγελίες για τα αλλεργιογόνα 

και την ενημέρωση του πελάτη
Ø		Να γίνει εκπαίδευση των μαγείρων στην προετοιμασία εδεσμάτων χωρίς τη χρήση 

αλλεργιογόνων συστατικών, όταν υπάρχει σχετική παραγγελία

2.1.5.  Κατηγορίες επικινδυνότητας τροφίμων 
2.1.5.1.  Τρόφιμα υψηλής επικινδυνότητας

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ/ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ:

Σάντουιτς, πίτσα, κέικ & σαλάτες, ψητά κοτόπουλα και 
άλλα ζεστά φαγητά

ΜΑΓΕΙΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Προϊόντα που περιέχουν κρέας, ψάρι, αβγά, τυρί, 
δημητριακά, μαγειρευμένα πουλερικά, κρύα μαγει-
ρευμένα κρέατα. Πατέ κρεάτων & ψαριών. Κρεατό-
πιτα. Πίτες λαχανικών. Πρόσθετα για σάντουιτς

ΜΑΓΕΙΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕ-
ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑ-
ΛΩΣΗ:

Κρέας, ψάρι ή πίτες πουλερικών, πίτσες & έτοιμα 
φαγητά, μερικώς μαγειρεμένα λουκάνικα. Φρέσκα 
μακαρόνια με κρέας ή ψάρι, πχ ραβιόλια
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ΚΑΠΝΙΣΤΑ ‘Η ΠΑΣΤΑ ΚΡΕΑΤΑ: Κομμένα σε φέτες μετά τον καπνισμό ή το αλάτισμα, πχ 
σαλάμια ή άλλα ζυμωμένα λουκάνικα.

ΚΑΠΝΙΣΤΑ Ή ΠΑΣΤΑ ΨΑΡΙΑ: Ολόκληρα ή κομμένα σε φέτες μετά τον καπνισμό ή το 
αλάτισμα πχ σολομός, πέστροφα, σκουμπρί, μπακαλιά-
ρος & ρέγκα.

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ: Φρέσκα τυριά, μους, κρέμες καραμελέ, πουτίγκες, 
σαντιγί

ΤΥΡΙ: Μαλακής ωρίμανσης ή με μύκητες πχ μπλε τυρί 
Δανίας, μπρι, ροκφόρ, καμαμπέρ

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ: Συμπεριλαμβανομένων και αυτών που περιέχουν 
φρούτα ή ρύζι

Κίνδυνοι που μπορεί να εμφανιστούν

Μικροβιολογική επιμόλυνση: Παθογόνα βακτήρια και ιοί μπορούν να μπουν στα τρόφιμα 
είτε στα συστατικά τους κατά τη διάρκεια χειρισμού, προετοιμασίας και συσκευασίας είτε 
μετά την προετοιμασία, κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης. Τα βακτήρια μπο-
ρούν να αναπτυχθούν ταχύτατα στο τρόφιμο αν αυτό δεν είναι στο ψυγείο και να προκα-
λέσουν αρρώστια όταν καταναλωθούν. Διαφορετικά τα βακτήρια μπορεί να βρίσκονται σε 
λανθάνουσα κατάσταση και να προκαλέσουν δηλητηρίαση μόνο όταν η θερμοκρασία του 
προϊόντος επιτρέψει την ανάπτυξή τους σε επόμενο στάδιο.

Φυσική επιμόλυνση: Αν το παρασκευασμένο τρόφιμο ή τα συστατικά έμειναν ακάλυπτα 
ή απροστάτευτα κατά τη διάρκεια χειρισμού είναι πιθανόν να προκληθεί επιμόλυνση από 
ξένα αντικείμενα. Αντικείμενα όπως κομμάτια συσκευασίας, κοσμήματα, πιαστράκια μαλ-
λιών που μπορεί να πέσουν μέσα στους περιέκτες τροφίμων. Η παρουσία τους μπορεί να 
προκαλέσει παράβαση και να οδηγήσει σοβαρή βλάβη ή παράπονα.

Φυσική καταστροφή: Καταστροφή σε συσκευασίες κενού, σακούλες και προστατευτικές 
συσκευασίες μπορεί να δώσει ευκαιρία σε βακτήρια να επιμολύνουν ή να μειώσουν την 
ασφάλεια του προϊόντος ή τη διάρκεια ζωής του. 

Έλεγχοι που μπορεί να εφαρμοστούν

Μικροβιολογική επιμόλυνση: 

●  Έλεγχος θερμοκρασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, αποθήκευσης και έκθε-
σης.

●  Προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και με γνώση των κινδύνων και των μέτρων 
πρόληψης.

●  Καλή υγιεινή του προσωπικού για την πρόληψη μεταφοράς βακτηρίων από αυτό στο 
προϊόν.
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●  Κατάλληλη διάρκεια ζωής προϊόντος για τη διαβεβαίωση μικροβιολογικής ασφάλειας 
και ποιότητας.

●  Κατάλληλα κτίρια και εξοπλισμός ώστε να μη βρίσκουν καταφύγιο βακτήρια και βρο-
μιές και να καθαρίζονται εύκολα.

●  Ταχεία μεταφορά κατεψυγμένων προϊόντων σε κάθε στάδιο μεταφοράς στην αλυσίδα 
μεταφοράς.

●  Επαρκής καθαρισμός για την απομάκρυνση των εστιών μόλυνσης.

●  Επιπλέον μέτρα προστασίας όπου εμπλέκεται μη συσκευασμένο φαγητό.

●  Εντομολογικός έλεγχος για την αποφυγή μεταφοράς βακτηρίων από έντομα και τρω-
κτικά.

●   Παρακολούθηση θερμοκρασίας.

●  Σωστή απόρριψη απορριμμάτων για την αποφυγή επιμόλυνσης των τροφίμων.

●  Άμεσες διαδικασίες σε περίπτωση που ο εξοπλισμός ψύξης τεθεί εκτός λειτουργίας.

Φυσική επιμόλυνση

●  Επιπλέον πρόνοια για έκθεση τροφίμων χωρίς συσκευασία.

●  Σωστή διαχείριση προϊόντων για την αποφυγή επιμόλυνσης από προσωπικό, κτίρια ή 
το περιβάλλον.

●  Καλή υγιεινή του προσωπικού για την αποφυγή επιμόλυνσης από μαλλιά, κοσμήματα, 
ρουχισμό κα.

●  Καλά συστήματα καθαρισμού για την πρόληψη επιμόλυνσης από τις ενέργειες καθαρι-
σμού. Κατάλληλος έλεγχος των χημικών καθαριστικών.

●  Εντομολογικός έλεγχος για την πρόληψη επιμόλυνσης από έντομα και τρωκτικά.

●  Σωστή απόρριψη αποβλήτων ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος επιμόλυνσης.

●  Προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και με γνώση των κινδύνων και των μέτρων 
πρόληψης.

Φυσική καταστροφή

●  Σωστοί χειρισμοί για την αποφυγή καταστροφής στον περιέκτη ή στο προϊόν 

●  Εντομολογικός έλεγχος για την αποφυγή καταστροφής στον περιέκτη ή στο προϊόν από 
έντομα ή τρωκτικά

●  Προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και με γνώση των κινδύνων και των μέτρων 
πρόληψης

●  Κατάλληλος εξοπλισμός και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ώστε να μην κινδυνέψει το 
προϊόν από τυχόν καταστροφές

●  Ανακύκλωση προϊόντων

●  Επιπλέον μέτρα για μη συσκευασμένα τρόφιμα
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●  Διαδικασίες απόρριψης κατεστραμμένων προϊόντων 

Σημεία παρακολούθησης

●  Ανακύκλωση προϊόντων

●  Απόρριψη αποβλήτων

●  Δομή

●  Έκθεση μη συσκευασμένων τροφίμων

●  Έκτακτα μέτρα

●  Έλεγχος θερμοκρασίας

●  Εντομολογικός έλεγχος

●  Εξοπλισμός και ευκολίες

●  Επίβλεψη, οδηγίες και/ή εκπαίδευση

●  Καθαρισμός

●  Παρακολούθηση/αρχεία

●  Προσωπική υγιεινή

●  Υγιεινή προσωπικού

●  Χειρισμοί προϊόντος

2.1.5.2.  Τρόφιμα μέσης επικινδυνότητας

●  Σκληρά τυριά

●  Κρεμώδη ή σβολωμένα τυριά

●  Φρέσκα τυριά

●  Μη γαλακτοκομικά κέικ κρέμας

●  Μη ώριμα μαλακά τυριά

●  Καπνιστά ή παστά τεμάχια κρέατος

●  Πίτες φρούτων

●  Ωμό κρέας και ωμό ψάρι

●  Λουκάνικα, μπέικον

●  Φρέσκο γάλα

●  Λαχανικά

●  Φρούτα 

Κίνδυνοι που μπορεί να εμφανιστούν

Μικροβιολογική επιμόλυνση: Μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα το σάπισμα ή την ανάπτυξη 
παθογόνων βακτηρίων ή μυκήτων σε αυτά τα προϊόντα. Η ανάπτυξη μπορεί να μην είναι 
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ταχεία, αλλά ζητήματα ασφάλειας και ποιότητας μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής. Τα 
βακτήρια μπορεί να μεγαλώσουν μετά από θέρμανση ή τήξη.

Φυσική επιμόλυνση: Μπορεί να προκληθεί από βρομιά, σκόνη, μπάζα, χαλαρή συσκευα-
σία. Κάθε μη-συσκευασμένο τρόφιμο πρέπει να προστατεύεται από ξένα αντικείμενα που 
πέφτουν μέσα ή πάνω στο προϊόν.

Φυσική καταστροφή: Φυσική καταστροφή στο προϊόν ή τη συσκευασία μπορεί να οδηγή-
σει σε υποβάθμιση του προϊόντος, και ο καταναλωτής να το παραλάβει σε άσχημη κατά-
σταση. Η αιτία μπορεί να είναι μηχανικός τραυματισμός ή αποθήκευση σε λάθος περιβάλ-
λον πχ σε αυξημένη υγρασία. Η εμφάνιση και η ποιότητα ορισμένων προϊόντων μπορεί να 
επηρεασθεί σοβαρά από μελάνωση, πχ φρούτων και λαχανικών. 

Έλεγχοι που μπορεί να εφαρμοστούν

Μικροβιολογική επιμόλυνση

●  Καλή υγιεινή του προσωπικού ώστε να αποφευχθεί μεταφορά βακτηρίων στο τρόφιμο.

●  Έλεγχος θερμοκρασίας όταν απαιτείται κατά τη μεταφορά, αποθήκευση και έκθεση.

●  Σωστή διαχείριση για την εξασφάλιση ταχείας μεταφοράς μεταξύ συνθηκών ψύξης.

●  Προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και με γνώση των κινδύνων και των μέτρων 
πρόληψης.

●  Ανακύκλωση προϊόντων για την αποφυγή μικροβιολογικής επιμόλυνσης πέρα από την 
διάρκεια ζωής.

●  Επαρκής καθαρισμός για την απομάκρυνση των εστιών μόλυνσης/επικάθισης βακτη-
ρίων.

●  Εντομολογικός έλεγχος για την αποφυγή μεταφοράς βακτηρίων από έντομα και τρω-
κτικά.

●  Κατάλληλος εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ώστε να διευκολύνεται το καθάρισμα και η 
τήρηση των σωστών θερμοκρασιών.

●  Επιπλέον μέτρα όπου εμπλέκονται μη συσκευασμένα τρόφιμα.

●  Υγιής δομή ώστε να μην εγκαθίστανται βακτήρια και βρομιά. 

Φυσική επιμόλυνση

●  Επιπλέον απαιτήσεις για την έκθεση μη συσκευασμένων τροφίμων.

●  Σωστή διαχείριση προϊόντων για την αποφυγή επιμόλυνσης από προσωπικό, κτίρια ή 
το περιβάλλον.

●  Καλή υγιεινή του προσωπικού ώστε να αποφεύγεται επιμόλυνση από μαλλιά, κοσμή-
ματα, ρούχα κα.

●  Εντομολογικός έλεγχος για την πρόληψη επιμόλυνσης από έντομα και τρωκτικά.

●  Επαρκή πρότυπα εξοπλισμού και καθαριστικών μέσων.
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●  Καλά συστήματα καθαρισμού για την πρόληψη επιμόλυνσης από τις ενέργειες καθαρι-
σμού.

●  Προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και με γνώση των κινδύνων και των μέτρων 
πρόληψης.

●  Σωστή απόρριψη αποβλήτων για την αποφυγή επιμόλυνσης σε τρόφιμα προς πώληση.

●  Διαδικασίες χειρισμού εκτάκτων αναγκών.

Φυσική καταστροφή

●  Σωστοί χειρισμοί για την αποφυγή καταστροφής στον περιέκτη ή στο προϊόν. 

●  Εντομολογικός έλεγχος για την αποφυγή καταστροφής στον περιέκτη ή στο προϊόν από 
έντομα ή τρωκτικά.

●  Προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και με γνώση των κινδύνων και των μέτρων 
πρόληψης.

●  Σωστός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις κατά την αποθήκευση ώστε να μην κινδυνέψει 
το προϊόν από τυχόν καταστροφές.

●  Ανακύκλωση προϊόντων.

●  Επιπλέον μέτρα για μη συσκευασμένα τρόφιμα.

Σημεία παρακολούθησης

●  Ανακύκλωση προϊόντων

●  Απόρριψη αποβλήτων

●  Δομή

●  Έκθεση μη συσκευασμένων τροφίμων.

●  Έλεγχος θερμοκρασίας

●  Εντομολογικός έλεγχος

●  Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

●  Επείγουσες διαδικασίες

●  Επίβλεψη, οδηγίες και/ή εκπαίδευση

●  Καθαρισμός

●  Υγιεινή προσωπικού

●  Χειρισμοί προϊόντος

2.1.5.3.  Τρόφιμα χαμηλής επικινδυνότητας

Κίνδυνοι που μπορεί να εμφανιστούν
●  Σε τρόφιμα που διατηρούνται από μια διαδικασία θέρμανσης και συσκευασίας σε ερμη-
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τικά κλειστούς περιέκτες, όπως κονσερβοποιημένα τρόφιμα, έτοιμα γεύματα μακράς 
διαρκείας.

●  Ξηρά λαχανικά.
●  Συσκευασμένες σούπες.
●  Τουρσιά.
●  Διατηρήσιμα και μαρμελάδες. 
●  Ξηρά ζυμαρικά.
●  Ξηρά μίγματα κρέμας ή ξηρά μίγματα προετοιμασίας ποτών.
●  Γλυκίσματα σοκολάτας και ζαχαρωτών.
●  Ψωμί και μπισκότα.
●  Κέικ και γλυκά (που δεν περιέχουν κρέμες).
●  Παγωτά.
●  Κατεψυγμένα προϊόντα.
●  Λίπη και έλαια.

Κίνδυνοι που μπορεί να εμφανιστούν

Μικροβιολογική επιμόλυνση: Τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα δεν είναι ύποπτα για 
τροφικές δηλητηριάσεις όταν βρίσκονται σε κανονική κατάσταση. Μικροοργανισμοί που 
προκαλούν σήψη όπως ζύμες-μύκητες μπορεί να αναπτυχθούν αν η διάρκεια ζωής δεν 
παρακολουθείται.

Φυσική επιμόλυνση: Κάθε ανοικτό μη-συσκευασμένο προϊόν μπορεί να μολυνθεί από 
υλικά συσκευασίας ή άλλα ξένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια διαχείρισης ή έκθεσης.

Φυσική καταστροφή: Κάθε καταστροφή στη συσκευασία αυτών των προϊόντων μπορεί να 
αποτελέσει επικίνδυνο σημείο μικροβιολογικής ή φυσικής επιμόλυνσης. Χτυπημένες κον-
σέρβες ή πιεσμένα/σχισμένα πακέτα για παράδειγμα μπορούν να επιτρέψουν μεταλλική 
επιμόλυνση ή εμφάνιση κηλίδων. Ακατάλληλη αποθήκευση σε ψυχρό ή υγρό περιβάλλον 
μπορεί επίσης να μεταβάλλει φυσικά την ποιότητα του προϊόντος.

Έλεγχοι που μπορεί να εφαρμοστούν

Μικροβιολογική επιμόλυνση

●  Ανακύκλωση προϊόντων ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια.

●  Επιπλέον απαιτήσεις όπου εμπλέκονται μη συσκευασμένα τρόφιμα.

●  Το προσωπικό να γνωρίζει τους κινδύνους και πώς να τους αντιμετωπίζει.

●  Εντομολογικός έλεγχος ώστε να αποφευχθεί μεταφορά βακτηρίων από έντομα/ τρω-
κτικά.

●  Κατάλληλος εξοπλισμός και διευκολύνσεις για τη σωστή παρακολούθηση θερμοκρα-
σίας σε κατεψυγμένα τρόφιμα.
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Φυσική επιμόλυνση

●  Επιπλέον απαιτήσεις για έκθεση τροφίμων χωρίς συσκευασία. 

●  Σωστή απόρριψη αποβλήτων ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος λιμού.

●  Σωστή διαχείριση προϊόντων για την αποφυγή επιμόλυνσης από προσωπικό, κτίρια ή 
από το περιβάλλον.

●  Εντομολογικός έλεγχος για την πρόληψη επιμόλυνσης από έντομα και τρωκτικά.

●  Ανακύκλωση προϊόντων για την αποφυγή κινδύνου μόλυνσης.

●  Το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους και πώς να τους αντιμετωπίζει.

●  Ορθή δομή κτιρίων ώστε να μην επικάθεται βρομιά.

Φυσική καταστροφή

●  Σωστοί χειρισμοί για την αποφυγή καταστροφής στον περιέκτη ή στο προϊόν.

●  Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις κατά την αποθήκευση ώστε να μην κινδυνέψει το προ-
ϊόν από τυχόν καταστροφές.

●  Επιπλέον μέτρα για τα μη συσκευασμένα τρόφιμα.

●  Το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους και πώς να τους αντιμετωπίζει.

Σημεία παρακολούθησης

●  Ανακύκλωση προϊόντων

●  Διαδικασίες διαχείρισης

●  Δομή

●  Έκθεση μη συσκευασμένων τροφίμων

●  Έλεγχος θερμοκρασίας

●  Εντομολογικός έλεγχος

●  Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

●  Επίβλεψη, οδηγίες και/ή εκπαίδευση

●  Καθαρισμός

●  Υγιεινή προσωπικού

Παραδείγματα και εφαρμογές

Ø		Ενημερώστε το προσωπικό σας για τους κινδύνους που υπάρχουν στα τρόφιμα. Στη 
συνέχεια εξετάστε τους προφορικά. Δώστε τους κίνητρο για να μελετήσουν, για παρά-
δειγμα ένα επιπλέον ρεπό. 
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Φυσική επιμόλυνση

●  Επιπλέον απαιτήσεις για έκθεση τροφίμων χωρίς συσκευασία. 

●  Σωστή απόρριψη αποβλήτων ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος λιμού.

●  Σωστή διαχείριση προϊόντων για την αποφυγή επιμόλυνσης από προσωπικό, κτίρια ή 
από το περιβάλλον.

●  Εντομολογικός έλεγχος για την πρόληψη επιμόλυνσης από έντομα και τρωκτικά.

●  Ανακύκλωση προϊόντων για την αποφυγή κινδύνου μόλυνσης.

●  Το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους και πώς να τους αντιμετωπίζει.

●  Ορθή δομή κτιρίων ώστε να μην επικάθεται βρομιά.

Φυσική καταστροφή

●  Σωστοί χειρισμοί για την αποφυγή καταστροφής στον περιέκτη ή στο προϊόν.

●  Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις κατά την αποθήκευση ώστε να μην κινδυνέψει το προ-
ϊόν από τυχόν καταστροφές.

●  Επιπλέον μέτρα για τα μη συσκευασμένα τρόφιμα.

●  Το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους και πώς να τους αντιμετωπίζει.

Σημεία παρακολούθησης

●  Ανακύκλωση προϊόντων

●  Διαδικασίες διαχείρισης

●  Δομή

●  Έκθεση μη συσκευασμένων τροφίμων

●  Έλεγχος θερμοκρασίας

●  Εντομολογικός έλεγχος

●  Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

●  Επίβλεψη, οδηγίες και/ή εκπαίδευση

●  Καθαρισμός

●  Υγιεινή προσωπικού

Παραδείγματα και εφαρμογές

Ø		Ενημερώστε το προσωπικό σας για τους κινδύνους που υπάρχουν στα τρόφιμα. Στη 
συνέχεια εξετάστε τους προφορικά. Δώστε τους κίνητρο για να μελετήσουν, για παρά-
δειγμα ένα επιπλέον ρεπό. 

Ø		Τοποθετήστε έναν πίνακα με τους κινδύνους αυτούς στα αποδυτήρια της επιχείρησης, 
ώστε να τον βλέπουν οι εργαζόμενοι και να τους θυμίζει συνεχώς ότι τα τρόφιμα είναι 
ευαίσθητα και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Ø		Δημιουργήστε έναν πίνακα με τρόφιμα και δώστε στο προσωπικό σας να τον συμπλη-
ρώσει.

2.1.6.  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

    Ερωτήσεις

1. Ποιους ονομάζουμε τροφογενείς κινδύνους;

2. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι τροφογενείς κίνδυνοι;

3. Τι είναι οι βιολογικοί κίνδυνοι;

4. Αναφέρατε παραδείγματα φυσικών κινδύνων. 

5. Ποιοι έλεγχοι μπορούν να εφαρμοστούν για τα τρόφιμα υψηλής επικινδυνότητας;

        Ασκήσεις

1.  Οι μυκοτοξίνες συγκαταλέγονται στους φυσικούς κινδύνους.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Τα γεωργικά φάρμακα συγκαταλέγονται στους φυσικούς κινδύνους.

    Σωστό                                              Λάθος

3. Οι διοξίνες συγκαταλέγονται στους χημικούς κινδύνους.

    Σωστό                                              Λάθος

4. Το γυαλί συγκαταλέγεται στους φυσικούς κινδύνους.

    Σωστό                                              Λάθος

5. Τα κόκαλα συγκαταλέγονται στους βιολογικούς κινδύνους.

    Σωστό                                              Λάθος
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6. Για την επιτυχή αντιμετώπιση των χημικών κινδύνων εφαρμόζονται μέτρα, όπως:
 α) η καθιέρωση προδιαγραφών για τις πρώτες ύλες
 β) η πιστοποίηση της ποιότητας των πρώτων υλών
 γ) ο επαρκής έλεγχος κατά την παρασκευή των προϊόντων
 δ) όλα τα παραπάνω

7. Αλλεργιογόνα είναι:
 α) τα αβγά και τα προϊόντα τους
 β) οι αραχίδες (φιστίκια) και τα προϊόντα τους (φιστικοβούτυρο)
 γ) η σόγια και τα προϊόντα της (σογιέλαιο, λεκιθίνη σόγιας)
 δ) όλα τα παραπάνω.

8.  Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν επηρεάζει τη μικροβιακή ανάπτυξη:
 α) η οξύτητα
 β) η γεύση
 γ) ο χρόνος
 δ) η θερμοκρασία 

9. Επικίνδυνη Θερμοκρασιακή ζώνη είναι: 
 α) 0 - 5 βαθμοί Κελσίου
 β) 5 - 45 βαθμοί Κελσίου
 γ) 5 - 65 βαθμοί Κελσίου
 δ) 15 - 85 βαθμοί Κελσίου

10. Η Listeria εμφανίζεται:
 α) στο μη παστεριωμένο γάλα
 β) στο νερό
 γ) στο χυμό
 δ) στον καφέ
 

Απαντήσεις ασκήσεων
1. Λ 2. Λ 3. Σ 4. Σ 5. Λ

6. δ) 7. δ) 8. β) 9. γ) 10. α)
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Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση 

Ατομική ή ομαδική άσκηση
1. Διαλέξτε φωτογραφίες τροφίμων από περιοδικά. Από πίσω κολλήστε ένα λευκό χαρτί 

και σημειώστε τους πιθανούς κινδύνους. Μπορείτε να παίξετε μέσα στην αίθουσα με τη 
μορφή κουίζ.

2.  Με βάση τα υλικά του καταλόγου σας, δομήστε έναν πίνακα με τα τρόφιμα και αντιστοι-
χίστε τα στους πιθανούς κινδύνους των τριών κατηγοριών.

3.  Με βάση τα υλικά του καταλόγου σας, δομήστε έναν πίνακα με τα τρόφιμα και αντιστοι-
χίστε τα με βάση το βαθμό επικινδυνότητας (υψηλή, μέση, μικρή).

2.1.7. Βοηθητικό υλικό μελέτης

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Adams J., (1997). Cars, cholera and cows: virtual risk and the management of uncertainty, 
Science Progress, 80(3), 253-272.
Bryan, F.L., Ηazard Analysis Critical Control Point Evaluations: Α Guide to Identifying 
Hazards and Assessing Risks Associated With Food Preparation and Storage., World 
Health Organization, Geneva, 1992
European Committee for Standardization (2000) Quality Management Systems – Requi-
rements (ISO 9001:2000). 
European Standard EN ISO 9001:2000 E. Haider, S.I. (2001) ISO 9001: 2000 Document deve-
lopment compliance manual. CRC Press UK. ISBN 1-57444-308-9. 
FAO, The use of the hazard analysis critical control point (HACCP) principles in food 
control, Rome, Food and Agriculture Organization, 1995, (Food and Nutrition Paper No. 58)
Καζάζης Ι. (1995) Γενικός έλεγχος ποιότητας Τροφίμων. ΟΕΔΒ, Αθήνα. 

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Ελληνικός Οργανισμός πιστοποίησης: www.elot.gr

●  Ελληνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων: www.efet.gr

●  Food & Drug Administration (USA): www.cfsan.fda.gov

●  Εφημερίδα για τρόφιμα: www.foodpress.gr

●  Εταιρία με αντικείμενο την πρόληψη από κινδύνους: www.engica.com

●  Βίντεο από RASSF: http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_video_en.htm

●  Codex Alimentarius: www.codexalimentarius.net
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●  Γενικό Χημείο του Κράτους (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών): www.gcsl.gr/index.
asp?a_id=264&txt=y&show_sub=1

●  Ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Νομοθεσία: http://ec.europa.eu/
food/food/index_el.htm

●  Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας: www.edye.gr/?cat=4

●  Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας: www.elinyae.gr/el/item_
details.jsp?cat_id=1423&item_id=3582

●  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Αγορανομικές Διατάξεις): http://efpolis.gr/el/library2.
html?func=fileinfo&id=56 

2.1.8.  Ενδεικτική βιβλιογραφία
FAO/WHO, Codex Alimentarius Commission: Code of Hygienic Practice for Precooked 

and Cooked Foods in Mass Catering. Publication: CAC/RCP 39-1993
FAO/WHO, Codex Alimentarius Commission: Codex Guidelines For the Application of 

the Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) System. Publication: CAC/GL 
18-1993

FAO/WHO, Codex Alimentarius Commission: Recommended International Code of Prac-
tice General Principles of Food Hygiene. Publication: CAC/RCP 1-1969, Rev 2, 1985

Harrigan, W.F. & Park, R.W.A. (1991). Making safe food: a management guide for micro-
biological quality. London: Academic Press

International Commission on Microbiological Specifications for Foods-ICMSF (1988). 
HACCP in Microbiological Safety and Quality, In Microorganisms in Foods, book 4. 
London: Blackwell 

Αρβανιτογιάννης, Γ, Κούρτης, Λ., Σάνδρου, Δ. (2001). Ασφάλεια τροφίμων. Αθήνα: Univer-Univer-
sity studio press

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κοινή Υπουργική Απόφαση 
487 (ΦΕΚ 1219Β- 04.10.2000). Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Γενικό Χημείο του Κράτους (1998). Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής 
Χρήσης, Κεφάλαιο ΙΙ , Αθήνα: Γενικό Χημείο του Κράτους

Τσακνής, Γ. (2010). Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων HACCP ISO 9000:2000. Αθήνα: Παπα-
σωτηρίου

2.1.9. Σύνοψη

Τα τρόφιμα είναι πραγματικά ευαίσθητα και χρήζουν προσοχής και φροντίδας. Η επιτυ-
χία μιας επισιτιστικής μονάδας εξαρτάται πρωτίστως από την ασφάλεια του προϊόντος που 
προσφέρει στους καταναλωτές. Η γνώση για του κινδύνους, την προέλευσή τους, το επι-
κείμενο τρόφιμο, τον τρόπο πρόληψης είναι βασικά χαρακτηριστικά της καλής και ορθολο-
γικής λειτουργίας μιας επιχείρησης εστίασης. Η γνώση δεν πρέπει να κατέχεται μόνο από 
ορισμένους, αλλά από όλους όσους εμπλέκονται, εργάζονται και περιφέρονται σε χώρο 
επεξεργασίας και διακίνησης τροφίμων. 
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2.2.  Ορθές πρακτικές υγιεινής στα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος

Περιεχόμενα

2.2.1. Σχεδιασμός και κατασκευή ............................................................................................217
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 2.2.1.2. Γενικές απαιτήσεις για συντήρηση ...............................................................218
 2.2.1.3. Γενικές απαιτήσεις για σχεδιασμό και κατασκευή των χώρων
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Εισαγωγή

Σκοπός

Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι να μάθεις τις ορθές πρακτικές υγιεινής 
που οφείλεις να ασκείς κατά τη λειτουργία της επισιτιστικής επιχείρησής σου.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να γνωρίζεις τις σωστές πρακτικές υγιεινής.

	 ●	  Να προσδιορίζεις τις πρακτικές υγιεινής.

	 ●	  Να ορίζεις την ανάλογη πρακτική στην ενέργεια.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να διορθώσεις τις κακές πρακτικές υγιεινής που ακολουθείς στην 
επιχείρησή σου.

	 ●	  Να αλλάζεις τις ενέργειες των υπαλλήλων σου σύμφωνα με τις ορθές 
πρακτικές.

	 ●	  Να μεταφέρεις τις γνώσεις σου και στο προσωπικό της επιχείρησής 
σου.
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■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να αισθάνεσαι πότε δημιουργείται μια κακή πρακτική και να την προ-
λαμβάνεις.

	 ●	  Να συνειδητοποιήσεις το πόσο σημαντική είναι η πρόληψη της υγιει-
νής και της ασφάλειας των τροφίμων για τη βιωσιμότητα της επιχείρη-
σής σου.

	 ●	  Να απομυθοποιήσεις το γεγονός ότι αυτές οι πρακτικές συμβαίνουν 
μόνο σε εστιατόρια αλυσίδων.

Έννοιες – Λέξεις κλειδιά

Απαιτήσεις, υγιεινή, ασφάλεια, ορθές πρακτικές, διαχείριση κρίσης.

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην παρούσα υποενότητα θα παρουσιαστούν όσο πιο παραστατικά γίνεται οι ορθές πρα-
κτικής υγιεινής, δηλαδή όλες αυτές οι ενέργειες που βοηθούν στην πρόληψη μη επιθυμη-
τού συμβάντος, όπως τροφοδηλητηρίαση ή σήψη προϊόντων. Οι απαιτήσεις που ορίζουν οι 
ευρωπαϊκοί και ελληνικοί νόμοι είναι συγκεκριμένοι και οι επιχειρηματίες εστίασης οφεί-
λουν να υπακούσουν και να συμμορφωθούν. Είναι πραγματικά σημαντικό για την εγγύηση 
της βιωσιμότητας της επιχείρησης να υπάρχει σταθερότητα στην ποιότητα και διασφάλιση 
της υγιεινής των τροφίμων και εδεσμάτων που προσφέρει. 
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2.2.1.  Σχεδιασμός και κατασκευή

Κανόνες υγιεινής για τους χώρους τροφίμων των εστιατορίων. Η ενότητα αυτή αναφέρεται 
στην κουζίνα και σε όλους τους βοηθητικούς χώρους των τροφίμων, σε αποθηκευτικούς 
χώρους, κάβες, τουαλέτες, χώρους για το προσωπικό.

Οι χώροι σε μια επιχείρηση εστίασης είναι:

●  Χώροι τροφίμων ➔ θεωρούνται όλοι οι χώροι του κτιρίου στους οποίους παρασκευά-
ζονται, διατίθενται ή αποθηκεύονται. τρόφιμα ή ποτά. 

●  Χώροι παρασκευής τροφίμων ➔ θεωρούνται οι χώροι του κτιρίου στους οποίους τα 
τρόφιμα προετοιμάζονται, παρασκευάζονται, επεξεργάζονται, μεταποιούνται και τοπο-
θετούνται σε περιέκτες.

2.2.1.1.  Γενικές απαιτήσεις για καθαρισμό και απολύμανση των χώρων

Τους κανόνες υγιεινής στους χώρους εστίασης τους ορίζει ο ΕΦΕΤ, η Ε.Ε. η Διεύθυνση 
Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας και η υπουργική απόφαση περί ίδρυσης καταστημάτων 
Αριθ. Α1β/8577/83. Νέο ΦΕΚ περί Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχει-
ρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις-Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967- 08/10/2012.

Οι χώροι τροφίμων διατηρούνται πάντα καθαροί

●  Η υποδομή των χώρων θα πρέπει να είναι κατάλληλη για κάθε είδος επιχείρησης και 
ειδικότερα για κάθε είδος τροφίμου που παρασκευάζεται σε αυτό το χώρο, ώστε να 
πετυχαίνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός των χώρων.

●  Οι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων του φωτι-
σμού και του εξαερισμού, θα πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαροί.

●  Ο εξοπλισμός των χώρων των τροφίμων θα πρέπει να είναι κινητός ή να τοποθετεί-
ται έτσι ώστε να υπάρχει αρκετή απόσταση από το έδαφος, ώστε να καθαρίζεται και να 
απολυμαίνεται αποτελεσματικά.

●  Θα πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης για τους χώρους και 
τον εξοπλισμό, το οποίο θα εφαρμόζεται και θα παρακολουθείται.

●  Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες/υποδείξεις καθαρισμού και 
απολυμάνσεων για τους χώρους, τις επιφάνειες, τον εξοπλισμό, τις μικροσυσκευές, 
τα εργαλεία και τα σκεύη παρασκευής και σερβιρίσματος των τροφίμων, και να είναι 
εύκολα εφαρμόσιμο από το προσωπικό.

●  Το προσωπικό θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη σωστή εφαρμογή του προγράμ-
ματος καθαρισμού και απολύμανσης στους χώρους και στον εξοπλισμό, έτσι ώστε να 
πετυχαίνεται αποτελεσματικά ο καθαρισμός αλλά και να μη επιμολύνονται τα τρόφιμα.

●  Οι κάβες και οι αποθηκευτικοί χώροι είναι χώροι όπου δεν παρασκευάζονται τρόφιμα. 
Οι απαιτήσεις για την κατασκευή των τοίχων, των δαπέδων και των οροφών σε αυτούς 
τους χώρους είναι διαφορετικές από εκείνες των χώρων προετοιμασίας γευμάτων.
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2.2.1.2.  Γενικές απαιτήσεις για συντήρηση

Οι χώροι τροφίμων διατηρούνται σε καλή κατάσταση

●  Οι χώροι των τροφίμων και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων του φωτισμού και 
του εξαερισμού, θα πρέπει να συντηρούνται και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, 
ώστε να μην αποτελούν εστίες μόλυνσης για τα τρόφιμα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνε-
ται ο αποτελεσματικός καθαρισμός των επιφανειών και διασφαλίζεται η προστασία της 
υγιεινής των τροφίμων από τυχόν επιμολύνσεις.

2.2.1.3.  Γενικές απαιτήσεις για σχεδιασμό και κατασκευή των χώρων τροφίμων

●  Ο σχεδιασμός, η διαρρύθμιση, η κατασκευή και οι διαστάσεις των χώρων των τροφί-
μων πρέπει:

(α) Να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό ή /και την απολύμανση.

	 ❍  Τα υλικά κατασκευής των χώρων των τροφίμων θα πρέπει να είναι τέτοια που να 
επιτρέπουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό ή και την απολύμανσή τους. 

	 ❍  Το είδος του καθαρισμού ή και της απολύμανσης θα πρέπει να σχετίζεται με το χώρο 
στον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και με το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποι-
είται.

(β)  Να προστατεύουν από τη συσσώρευση ρύπων, την επαφή με τοξικά υλικά, την πτώση 
σωματιδίων μέσα στα τρόφιμα.

	 ❍  Η διαρρύθμιση, οι διαστάσεις και η κατασκευή των χώρων των τροφίμων θα πρέ-
πει να είναι κατάλληλες ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων, ιδιαίτερα σε 
μέρη όπου δεν είναι δυνατός ο καθαρισμός.

	 ❍  Τα υλικά κατασκευής των χώρων και του εξοπλισμού δε θα πρέπει να περιέχουν 
τοξικές ουσίες οι οποίες μπορεί να επιμολύνουν τα τρόφιμα με την άμεση επαφή ή 
με την αποβολή πτητικών ουσιών. Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

	 ❍  Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της οροφής θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να απο-
φεύγεται η πτώση σωματιδίων στα τρόφιμα.

(γ)  Να προστατεύουν από το σχηματισμό υγρασίας ή ανεπιθύμητης μούχλας στις επιφά�
νειες. 

	 ❍  Ο σχηματισμός υγρασίας πάνω στις επιφάνειες, τόσο του κτιρίου όσο και του εξοπλι-
σμού, οδηγεί στην ανάπτυξη μούχλας η οποία είναι ανεπιθύμητη. Γι’ αυτό θα πρέ-
πει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο σύστημα εξαερισμού του κτιρίου ώστε να απο-
φεύγεται ο σχηματισμός υγρασίας. Επίσης η διαρρύθμιση, οι διαστάσεις και η κατα-
σκευή των χώρων των τροφίμων θα πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να μην επιτρέ-
πουν το σχηματισμό υγρασίας.

	 ❍  Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους χώρους όπου δημιουργούνται ατμοί, και κατά 
συνέπεια υγρασία κατά την προετοιμασία ή κατά το μαγείρεμα των τροφίμων. Θα 
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πρέπει να υπάρχει σύστημα εξαερισμού και κατάλληλο σύστημα απαγωγής των 
ατμών, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική απομάκρυνση των υδρατμών.

(δ)  Να επιτρέπουν την εφαρμογή ορθής υγιεινής πρακτικής, ιδίως δε την πρόληψη της 
επιμόλυνσης (αλληλομόλυνσης) μεταξύ των χειρισμών και κατά τη διάρκεια αυτών 

●  από τρόφιμα

	 ❍  Οι χώροι (α) παραλαβής πρώτων υλών, (β) αποθήκευσης πρώτων υλών, (γ) προ-
ετοιμασίας (κρεοπωλεία, «κρύα κουζίνα»), (δ) επεξεργασίας («ζεστή κουζίνα»), (ε) 
αποθήκευσης έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων και (στ) διάθεσης τροφίμων θα 
πρέπει σαφώς να καθορίζονται και να διαχωρίζονται σε μία επιχείρηση και να είναι 
επαρκείς για τις δραστηριότητες και τη δυναμικότητα της επιχείρησης, ώστε να προ-
λαμβάνεται η αλληλομόλυνση των τροφίμων, ιδιαίτερα κατά την παρασκευή τροφί-
μων υψηλού κινδύνου. 

	 ❍  Τα τρόφιμα υψηλού κινδύνου, όταν παρασκευάζονται ταυτόχρονα με άλλα τρόφιμα 
από τα οποία μπορεί να επιμολυνθούν, θα πρέπει να παρασκευάζονται σε ξεχωρι-
στούς χώρους και με ξεχωριστό εξοπλισμό. Εάν δεν παρασκευάζονται ταυτόχρονα 
με άλλα τρόφιμα αλλά στον ίδιο χώρο και με τον ίδιο εξοπλισμό, τότε θα πρέπει να 
γίνεται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και του εξοπλισμού μεταξύ των 
εργασιών.

	 ❍  Τα μεγάλα επαγγελματικά ψυγεία και οι καταψύκτες θα πρέπει να έχουν εσωτερικά 
χωρίσματα (ράφια, σχάρες) ώστε να διευκολύνουν το διαχωρισμό των τροφίμων 
και να προστατεύονται από την αλληλομόλυνση. 

	 ❍  Οι επιφάνειες επεξεργασίας των νωπών τροφίμων θα πρέπει να είναι διαφορετικές 
από εκείνες στις οποίες ετοιμάζονται τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα. (Ξεχω-
ριστοί πάγκοι εργασίας όπου δεν είναι δυνατό να υπάρχουν διαφορετικά τμήματα). 
Τα νωπά προϊόντα (ωμό κρέας, πουλερικά, αβγά, ιχθυηρά και σπανιότερα το ρύζι) 
μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς που επιμολύνουν τα χέρια των χειρι-
στών, τις επιφάνειες εργασίας, τα σκεύη και τα εργαλεία, και κατ’ επέκταση είναι 
δυνατό να επιμολύνουν τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα (μαγειρεμένα). 

	 ❍  Θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται διαφορετικοί νεροχύτες για το 
πλύσιμο των σκευών, των τροφίμων και των χεριών, και να έχουν την ανάλογη 
επισήμανση που να υπενθυμίζει τη χρήση τους. Σε επιχειρήσεις με πολλές δρα-
στηριότητες θα πρέπει να προβλέπονται διαφορετικοί νεροχύτες για το πλύσιμο 
των νωπών ζωικών προϊόντων (νωπά κρέατα, ψάρια και πουλερικά) και το πλύ-
σιμο των λαχανικών. Σε μικρές επιχειρήσεις, όπου χρησιμοποιείται ένας νεροχύτης 
για τα τρόφιμα (επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα για δεύτερο), αυτός θα πρέπει να 
καθαρίζεται και να απολυμαίνεται μεταξύ των χρήσεων. 

	 ❍  Τα έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα είναι δυνατόν να επιμολυνθούν μετά το μαγεί-
ρεμά τους από το προσωπικό, από ακάθαρτα σκεύη και εργαλεία, από ωμά τρόφιμα 
ή από το περιβάλλον. Γι’ αυτό θα πρέπει, κατά τους χειρισμούς που ακολουθούν το 
μαγείρεμά τους (σερβίρισμα, έκθεση, διατήρηση), το προσωπικό να τα χειρίζεται με 
ιδιαίτερη προσοχή. 
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	 ❍  Η διατήρηση ωμών προϊόντων μη καλυμμένων μαζί με έτοιμα προς κατανάλωση 
τρόφιμα αποτελεί ένα σημείο όπου ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι αλληλομόλυνσης.

●  από τον εξοπλισμό,

	 ❍  Η κατασκευή και η τοποθέτηση του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι τέτοια που να 
προστατεύει τα τρόφιμα από πιθανές επιμολύνσεις.

●  από τα υλικά,

	 ❍  Τα υλικά, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να επι-
τρέπουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό και την απολύμανσή τους.

●  από το νερό,

	 ❍  Το νερό που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση δε θα πρέπει να επιμολύνει τα τρό-
φιμα, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι πόσιμο.

	 ❍  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται για την αποφυγή τυχαίων επιμολύνσεων 
των τροφίμων, Παράδειγμα είναι η διαρροή νερού στους χώρους αποθήκευσης.

●  από τον παρεχόμενο αέρα,

	 ❍  Εάν χρησιμοποιηθεί τεχνητός εξαερισμός στην επιχείρηση τότε θα πρέπει να δίνε-
ται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος μολυσμένου αέρα στους 
χώρους των τροφίμων.

●  από τους εργαζομένους,

	 ❍  Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση θα πρέπει να έχουν δεχτεί εκπαίδευση στις «βασι-
κές αρχές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων» σύμφωνα με το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του ΕΦΕΤ και να προσέχουν την προσωπική τους υγεία και υγιεινή1. 

	 ❍  Σε κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβλέπονται εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν 
την προσωπική υγιεινή του προσωπικού.

	 ❍  Στους χώρους παρασκευής τροφίμων δε θα πρέπει να εισέρχονται επισκέπτες 
χωρίς την απαραίτητη στολή. Εάν πρόκειται να εισέλθουν και να έχουν επαφή με 
τρόφιμα θα πρέπει να φορούν κατάλληλη στολή και γάντια μίας χρήσης.

●  από εξωτερικές πηγές μόλυνσης, όπως έντομα και λοιπά επιβλαβή ζώα.

	 ❍  Οι χώροι τροφίμων θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να 
αποτρέπουν την είσοδο εντόμων, τρωκτικών, πτηνών ή ζώων. Σε περίπτωση εισό-
δου τους θα πρέπει να προβλέπονται τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισής τους.

	 ❍  Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται και η είσοδος κατοικίδιων ζώων2.

1. Υπάρχουν δύο πιστοποιήσεις – εξετάσεις του επιπέδου Ι (10 ώρες) ή ΙΙ (δεν έχει οριστεί ακόμη) του 
ΕΦΕΤ και του Τεχνοβλαστού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ACTA www.acta.edu.gr. 

2. Στην περίπτωση που έρθει πελάτης με κατοικίδιο, οφείλει να το δέσει σε εξωτερικό χώρο.



221
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2  |  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ,  Ο Ρ Θ Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ , 

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  Κ Α Ι  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν

ε)  Να παρέχουν, όπου είναι αναγκαίο, τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας για την 
υγιεινή επεξεργασία και αποθήκευση των προϊόντων 

	 ❍  Οι χώροι παρασκευής των τροφίμων θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι 
και κατασκευασμένοι ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών 
κατά την επεξεργασία των τροφίμων.

	 ❍  Οι χώροι διατήρησης/αποθήκευσης των τροφίμων (ψυγεία, καταψύκτες, αποθήκες 
τροφίμων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδια-
σμένοι και κατασκευασμένοι, ώστε να πετυχαίνεται η διατήρηση των τροφίμων στην 
απαιτούμενη θερμοκρασία. Στους χώρους αυτούς θα πρέπει να παρακολουθείται η 
θερμοκρασία, να καταγράφεται και να τηρείται ανάλογο αρχείο. 

	 ❍  Σε ορισμένα τρόφιμα είναι δυνατόν να απαιτηθεί παρακολούθηση της θερμοκρα-
σίας κατά την προετοιμασία και την επεξεργασία. 

2.2.1.4.  Χώροι πλύσεως, νιπτήρες & τουαλέτες 

Πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων εγκατεστημένων στα κατάλληλα σημεία, 
τόσο για την σωστή λειτουργία της επιχείρησης όσο και για την υγιεινή του προσωπικού.

●  Νιπτήρες θα πρέπει να τοποθετούνται στις εγκαταστάσεις του προσωπικού και στους 
χώρους παρασκευής τροφίμων.

●  Στους χώρους παρασκευής τροφίμων, νιπτήρες τοποθετούνται σε σημεία όπου είναι 
δυνατή η πρόσβαση από όλους τους εργαζομένους, ενώ θα πρέπει να είναι διαφορετι-
κοί αυτοί που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το πλύσιμο των χεριών και διαφορε-
τικοί αυτοί που χρησιμοποιούνται για το πλύσιμο τροφίμων.

●  Στην περίπτωση που η επιχείρηση διαχειρίζεται ωμό κρέας, πουλερικά και ιχθυηρά θα 
πρέπει για το πλύσιμο αυτών να χρησιμοποιείται διαφορετικός νεροχύτης από εκείνον 
που χρησιμοποιείται για τα λαχανικά. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, το πλύσιμο γίνεται σε 
διαφορετικούς χρόνους και αφού προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση. 

●  Το πλύσιμο των χρησιμοποιούμενων σκευών, εργαλείων ή και δοχείων θα πρέπει να 
γίνεται σε ειδική για το σκοπό αυτό εγκατάσταση, στην περίπτωση που η δυναμικότητα 
της επιχείρησης το απαιτεί. 

●  Το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους προετοιμασίας τροφίμων θα πρέπει να 
πλένει τα χέρια του σύμφωνα με τις υποδείξεις που του έχουν δοθεί και να φορά γάντια 
όταν αυτό είναι αναγκαίο (φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε τρόφιμα που δε θα μαγειρευ-
τούν). Επιπλέον οι εργαζόμενοι σε επισιτιστικά καταστήματα δεν κάνουν χειραψία 
για λόγους υγιεινής.

●  Συνίσταται η χρησιμοποίηση σαπουνιού με απολυμαντικό κατά το πλύσιμο των χεριών. 
Για σωστό καθαρισμό χεριών: σαπουνίστε τα χέρια σας για 20 δεύτερα, σκουπίστε τα με 
χαρτί μιας χρήσης και αλείψτε τα με λίγο απολυμαντικό.

●  Ο αριθμός των νιπτήρων έχει σχέση με το μέγεθος και τις δραστηριότητες της επιχείρη-
σης και με τις διαστάσεις και τη διαρρύθμιση των χώρων παρασκευής των τροφίμων. 
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(α)  Πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός τουαλετών με καζανάκια, συνδεδεμένα με κατάλ�
ληλο αποχετευτικό σύστημα3.

●  Ο αριθμός των τουαλετών στους χώρους εργασίας καθορίζεται από σχετική νομοθεσία. 

●  Σε κάθε επιχείρηση η ελάχιστη απαίτηση είναι μία τουαλέτα ή WC. 

●  Οι τουαλέτες θα πρέπει να συνδέονται κατάλληλα με αποχετευτικό σύστημα.
(β)  Οι τουαλέτες δεν πρέπει να οδηγούν απευθείας στους χώρους όπου υπάρχουν τρό�

φιμα.

●  Οι τουαλέτες θα πρέπει να κατασκευάζονται με προθάλαμο και οι πόρτες τους δε θα 
πρέπει να ανοίγουν κατευθείαν στους χώρους τροφίμων.

(γ)  Οι νιπτήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με υλικά για το καθάρισμα των χεριών και 
το υγιεινό τους στέγνωμα.

●  Στους χώρους προετοιμασίας και επεξεργασίας τροφίμων και στις τουαλέτες του προ-
σωπικού συνιστάται οι νιπτήρες να είναι ποδοκίνητοι ή με φωτοκύτταρο.

●  Σε κάθε νιπτήρα θα πρέπει να υπάρχει υγρό σαπούνι με απολυμαντικό σε ειδικό περιέ-
κτη, δοχείο απορριμμάτων με ποδοκίνητο καπάκι και οδηγίες για το σωστό τρόπο πλυ-
σίματος των χεριών.

Εικόνα 1. Νιπτήρες χεριών & σκευών

●  Το σκούπισμα των χεριών μπορεί να γίνεται με:

	 ❍  χαρτί μίας χρήσης,

	 ❍  ρολά πετσέτας μίας χρήσης,

	 ❍  με συσκευή παροχής θερμού αέρα.

3. Ο αριθμός των τουαλετών στους χώρους εργασίας καθορίζεται από σχετική νομοθεσία (βλ. Υ.Α. Αριθ. 
Α1β/8577/83) Νέο ΦΕΚ περί Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφί-
μων και ποτών και άλλες διατάξεις-Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967- 08/10/2012. Σε κάθε επιχείρηση η ελά-
χιστη απαίτηση είναι μία τουαλέτα ή WC. Τέλος οι τουαλέτες θα πρέπει να συνδέονται κατάλληλα με 
αποχετευτικό σύστημα.
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2.2.1.5.  Εξαερισμός

Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα μηχανικού ή φυσικού αερισμού.

●  Οι χώροι τροφίμων θα πρέπει να έχουν φυσικό (πόρτες– παράθυρα) ή μηχανικό εξαε-
ρισμό, ώστε να μην επιτρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, η συσσώ-
ρευση ατμών, καπνών, οσμών και η συμπύκνωση υδρατμών σε επίπεδα τέτοια ώστε 
να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των τροφίμων. Συνιστάται η μηχανολογική εγκα-
τάσταση πλήρους και συνεχούς ανανεώσεως του αέρα στις επιχειρήσεις με μεγάλη 
παραγωγή αερίων ή η χρήση ειδικών ανεμιστήρων (ventilateurs) που ανανεώνουν 
συνεχώς τον αέρα στις επιχειρήσεις με μικρή παραγωγή αερίων. 

●  Κατάλληλοι απορροφητήρες θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω από εστίες μαγειρέ-
ματος ή ψησίματος για την απομάκρυνση των δημιουργούμενων ατμών, καπνών και 
οσμών.

●  Η χοάνη συλλογής των ατμών, καπνών και οσμών θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο 
των εστιών μαγειρέματος – ψησίματος.

●  Στην περίπτωση του μηχανικού εξαερισμού θα πρέπει οι απορροφητήρες, οι εξαερι-
στήρες και τα φίλτρα τους να λειτουργούν σωστά, να συντηρούνται σε καλή κατάσταση 
και να είναι καθαρά.

(α)  Πρέπει να αποφεύγεται η μηχανική ροή αέρα από μολυσμένους σε καθαρούς 
χώρους. 

Ο αέρας που εισέρχεται μηχανικά σε «καθαρούς» χώρους τροφίμων δε θα πρέπει να προ-
έρχεται από αποθηκευτικούς χώρους απορριμμάτων ή από μη «καθαρούς» χώρους όπως 
είναι οι χώροι στους οποίους γίνεται το πλύσιμο.

(β)  Τα συστήματα αερισμού πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να προσφέρουν 
εύκολη πρόσβαση σε φίλτρα και άλλα εξαρτήματα που χρειάζονται καθαρισμό ή 
αντικατάσταση.

●  Τα φίλτρα και τα άλλα εξαρτήματα του συστήματος εξαερισμού και των απορροφητή-
ρων θα πρέπει να επιτρέπουν την προσέγγισή τους άμεσα ή έμμεσα.

●  Τα φίλτρα θα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ειδικά στους εξαε-
ριστήρες και απορροφητήρες που βρίσκονται μέσα στους χώρους παρασκευής τροφί-
μων.

(γ)   Όλες οι εγκαταστάσεις υγιεινής στους χώρους τροφίμων πρέπει να διαθέτουν κατάλ-
ληλο φυσικό ή μηχανικό εξαερισμό.

●  Οι τουαλέτες θα πρέπει να διαθέτουν φυσικό ή μηχανικό σύστημα αερισμού ώστε 
να προλαμβάνεται η είσοδος αερολυμάτων (αεροζόλ) και δυσάρεστων οσμών στους 
χώρους των τροφίμων.
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2.2.1.6.  Φωτισμός

Οι χώροι τροφίμων πρέπει να διαθέτουν επαρκή φυσικό ή /και τεχνητό φωτισμό.

●  Ο φωτισμός θα πρέπει να είναι επαρκής για να επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό των τρο-
φίμων, τον αποτελεσματικό καθαρισμό του χώρου και του εξοπλισμού και την επιθεώ-
ρηση των εργασιών.

●  Επίσης, θα πρέπει να μην αλλοιώνει το χρώμα των τροφίμων και να μην κουράζει τα 
μάτια των χειριστών.

●  Οι λάμπες πάνω από τους χώρους επεξεργασίας θα πρέπει να είναι πάντα ασφαλείας 
και να έχουν προστατευτικά άθραυστα καλύμματα, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση 
των τροφίμων σε περίπτωση θραύσης τους.

2.2.1.7.  Αποχετεύσεις

Οι αποχετευτικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι επαρκείς για τον επιδιωκόμενο σκοπό, 
καθώς και σχεδιασμένες και κατασκευασμένες με τρόπο που να μη δημιουργείται κίνδυ�
νος μόλυνσης των τροφίμων καθώς και δυσοσμίας του χώρου.

●  Οι αποχετεύσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να απο-
μακρύνονται αποτελεσματικά όλα τα στερεά και υγρά απόβλητα από τους χώρους των 
τροφίμων.

●  Είναι απαραίτητη η χρήση λιποπαγίδων για να αποφευχθεί η συσσώρευση λίπους στις 
αποχετεύσεις.

●  Οι αποχετεύσεις θα πρέπει να ελέγχονται σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία καλύπτο-
νται κατάλληλα με ειδικά κινητά πλέγματα (ανοξείδωτα ή πλαστικά), τα οποία και περι-
ορίζουν την είσοδο εντόμων και τρωκτικών στην επιχείρηση.

●  Όταν οι αποχετευτικοί αγωγοί είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ανοικτοί, θα πρέπει να 
είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα απόβλητα δε ρέουν από μολυ-
σμένο χώρο προς καθαρό χώρο ή χώρο όπου γίνεται ο χειρισμός τροφίμων που ενδέ-
χεται να παρουσιάσουν υψηλό κίνδυνο για τον τελικό καταναλωτή.

2.2.1.8.  Αποδυτήρια

Όπου είναι αναγκαίο πρέπει να προβλέπονται αποδυτήρια, σε επαρκή αριθμό για το προ�
σωπικό.

●  Θα πρέπει να προβλέπονται χώροι (αποδυτήρια), στους οποίους το προσωπικό θα φορά 
τη στολή εργασίας του αφαιρώντας τα προσωπικά του αντικείμενα.

●  Στους χώρους αυτούς θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά ερμάρια, επαρκή για τον αριθμό 
του προσωπικού, στα οποία θα φυλάσσονται τα προσωπικά αντικείμενα του προσωπι-
κού. 

●  Τα ερμάρια αυτά θα πρέπει να κλειδώνουν ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά 
αντικείμενα του προσωπικού.
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●  Το προσωπικό, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να φορά την ίδια ενδυμασία με την 
οποία προσέρχεται στην εργασία . Το χρώμα και το σχέδιο της ενδυμασίας θα πρέπει να 
έχει σχέση με τη θέση εργασίας του.

●  Τα αποδυτήρια του προσωπικού δε θα πρέπει να έχουν άμεση επαφή με τους χώρους 
των τροφίμων. 

2.2.2.   Ειδικές απαιτήσεις για χώρους προετοιμασίας, επεξεργασίας  
ή μεταποίησης  
(εξαιρούνται οι τραπεζαρίες και ΟΙ κινητοί ή προσωρινοί χώροι εστίασης)

2.2.2.1.  Δάπεδα

Στους χώρους όπου γίνεται προετοιμασία, επεξεργασία ή μεταποίηση τροφίμων (εξαιρου-
μένων των τραπεζαριών):

(α)  οι επιφάνειες των δαπέδων πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να καθαρί-
ζονται και, όπου είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα.

	 ❍  Τα δάπεδα, οι οροφές και οι τοίχοι θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, 
για να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και να απολυμαίνονται αποτελεσματικά. 

	 ❍  Οι χώροι προετοιμασίας και επεξεργασίας (μαγειρέματος ή και ψησίματος) τροφί-
μων, θα πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαροί και να απολυμαίνονται κατά διαστή-
ματα, ώστε να προστατεύονται τα τρόφιμα από πιθανές επιμολύνσεις. 

	 ❍  Η απολύμανση στους χώρους προετοιμασίας και επεξεργασίας τροφίμων μιας επι-
χείρησης θα πρέπει να γίνεται με συχνότητα ανάλογη της επικινδυνότητας και του 
όγκου παραγωγής.

	 ❍  Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι προετοιμασίας και επεξεργασίας τροφίμων υψηλής 
επικινδυνότητας, όπου η απολύμανση θα πρέπει να γίνεται ενδιάμεσα και μετά το 
τέλος των εργασιών της ημέρας.

(β)  Χρήση στεγανών, μη απορροφητικών, μη τοξικών υλικών, τα οποία πλένονται, 
εκτός αν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης μπορούν να αποδείξουν ότι είναι κατάλ-
ληλα τυχόν άλλα χρησιμοποιηθέντα υλικά.

	 ❍  Τα δάπεδα θα πρέπει να γίνονται από στεγανά, μη απορροφητικά και μη τοξικά 
υλικά, τα οποία θα μπορούν να πλένονται αποτελεσματικά.

	 ❍  Δάπεδα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές είναι τα πλακάκια ή τα βιομηχα-
νικά δάπεδα, με την προϋπόθεση όμως ότι τοποθετούνται σωστά. Μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιηθούν δάπεδα από διαφορετικά υλικά αλλά στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει η επιχείρηση να αποδείξει στις αρχές ελέγχου την καταλληλότητα τους.

	 ❍  Απαγορεύεται η χρήση μωσαϊκού4 και ξύλου.

4. Στις κατασκευές πριν το 1980 επιτρέπεται η ύπαρξη μωσαϊκού.
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(γ)  Όπου αρμόζει τα δάπεδα πρέπει να επιτρέπουν επαρκή αποστράγγιση της επιφάνειας. 

	 ❍  Τα δάπεδα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην επιτρέπουν τη 
συσσώρευση υδάτων και να πετυχαίνεται η αποτελεσματική στράγγισή τους. Στην 
περίπτωση που ρίχνεται νερό στο δάπεδο ή χρησιμοποιείται υγρός καθαρισμός, θα 
πρέπει να προβλέπεται η απομάκρυνση του νερού με τη κατασκευή αποχετεύσεων 
(με κινητές ανοξείδωτες ή πλαστικές σχάρες) και σιφωνίων. Τα δάπεδα θα πρέπει 
να έχουν την κατάλληλη κλίση, ώστε τα νερά να απομακρύνονται γρήγορα και να μη 
λιμνάζουν.

	 ❍  Όλες οι συνδέσεις των δαπέδων με τους τοίχους θα πρέπει να είναι στεγανές και 
συνιστάται να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση ρύπαν-
σης και να διευκολύνεται ο καθαρισμός. 

2.2.2.2.  Τοίχοι 

●  Οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να καθαρίζονται 
και, όπου είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα, πράγμα που απαιτεί τη χρήση στε-
γανών, μη απορροφητικών, μη τοξικών υλικών τα οποία να πλένονται.

●  Οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει επίσης να είναι λείες μέχρι ύψους καταλλήλου για τις 
εργασίες, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης μπορούν να αποδείξουν ότι τυχόν 
άλλα χρησιμοποιηθέντα υλικά είναι επίσης κατάλληλα.

●  Οι τοίχοι θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός τους 
και να διατηρούνται πάντα καθαροί.

●  Οι επιφάνειες των τοίχων στους χώρους προετοιμασίας και επεξεργασίας τροφίμων 
και οι επιφάνειες του εξοπλισμού θα πρέπει να μπορούν να απολυμαίνονται περιοδικά, 
ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος επιμόλυνσης των τροφίμων. Για να ικανοποιείται αυτή 
η απαίτηση οι επιφάνειες των τοίχων θα πρέπει να κατασκευάζονται από αδιάβροχο 
υλικό, εποξικές ρητίνες, πλακάκια, ανοξείδωτη επένδυση ή άλλα κατάλληλα υλικά.

●  Επίσης θα πρέπει να επιτρέπεται ο καθαρισμός τους, σε τόσο ύψος στο οποίο μπορεί 
να φθάσουν οι τροφές κατά την επεξεργασία τους. Συνιστάται ώστε μέχρι τα δύο μέτρα 
τουλάχιστον ύψος να καλύπτονται με πλακάκια πορσελάνης ή άλλο κατάλληλο αδιαπό-
τιστο υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός τους.

●  Οι επιφάνειες των τοίχων στους χώρους τροφίμων θα πρέπει να χρωματίζονται με 
ανοικτά χρώματα, με ιδιαίτερη προτίμηση στο λευκό. Ο χρωματισμός των επιφανειών 
των τοίχων με σκούρα χρώματα απαγορεύεται.

●  Στις επιχειρήσεις τροφίμων συνιστάται οι συνδέσεις των τοίχων μεταξύ τους να είναι 
στεγανές και στρογγυλεμένες.

2.2.2.3.  Οροφές

●  Οι οροφές, οι ψευδοροφές και οτιδήποτε είναι στερεωμένο σε αυτές πρέπει να είναι 
σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και επιστρωμένες έτσι ώστε :
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	 ❍  να μη συσσωρεύονται ρύποι,

	 ❍  να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών, η ανάπτυξη ανεπιθύμητης μούχλας και 
η αποκόλληση σωματιδίων.

●  Οι οροφές και οτιδήποτε είναι στερεωμένο σε αυτές, για να ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις της νομοθεσίας, θα πρέπει:

	 ❍  να κατασκευάζονται από υλικά που έχουν λεία επιφάνεια και μπορούν να καθαρίζο-
νται αποτελεσματικά

	 ❍  να προσαρμόζονται στους τοίχους με στεγανό και συνεχή τρόπο.

●  Τα υλικά κατασκευής της οροφής, ο σχεδιασμός της και το σύστημα αερισμού έχουν 
σημαντικό ρόλο στον περιορισμό του σχηματισμού υγρασίας στην οροφή.

●  Η οροφή θα πρέπει να συντηρείται τακτικά για να μη σχηματίζεται μούχλα, για να μην 
αποκολλώνται σωματίδια και για να μη σχηματίζονται ρύποι που θα μπορούσαν να επι-
μολύνουν τα τρόφιμα.

●  Η οροφή θα πρέπει να είναι καλής κατασκευής, χωρίς ρωγμές ή οπές ή άλλα παρόμοια 
ανοίγματα και η επιφάνειά της θα πρέπει να είναι λεία και ελαιοχρωματισμένη ή στιλ-
βωμένη (αν είναι ξύλινη) ή υδροχρωματισμένη (αν είναι ασβεστοκονίαμα). Το χρώμα 
της κατά προτίμηση να είναι λευκό.

2.2.2.4.  Πόρτες και παράθυρα

●  Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα του κτιρίου πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που 
να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων.

●  Εκείνα τα οποία ανοίγουν προς το ύπαιθρο πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να είναι εφοδι-
ασμένα με δικτυωτά πλέγματα (σήτες) προστασίας από τα έντομα, τα οποία να μπορούν 
να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν. 

●  Όταν το άνοιγμα των παραθύρων μπορεί να προκαλέσει μόλυνση των τροφίμων, τα 
παράθυρα πρέπει να παραμένουν κλειστά και σφραγισμένα κατά τη διάρκεια της παρα-
γωγής.

●  Τα παράθυρα θα πρέπει να επιτρέπουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό τους και να 
εμποδίζουν την συσσώρευση ρύπων. Εκείνα που ανοίγουν και χρησιμοποιούνται για 
τον εξαερισμό των χώρων των τροφίμων θα πρέπει να καλύπτονται με δικτυωτά πλέγ-
ματα (σήτες).

●  Τα δικτυωτά πλέγματα (σήτες) θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μπορούν να 
αφαιρούνται και να καθαρίζονται εύκολα ώστε να μη δημιουργούν κίνδυνο μόλυνσης 
των τροφίμων. Επίσης, συνιστάται να είναι κατασκευασμένα από υλικό που δεν οξει-
δώνεται. 

●  Ο καθαρισμός και όπου είναι αναγκαίο η απολύμανση των θυρών πρέπει να μπορεί να 
γίνεται εύκολα. Αυτό απαιτεί να χρησιμοποιούνται λείες και μη απορροφητικές επιφά-
νειες, εκτός αν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης μπορούν να αποδείξουν ότι τυχόν άλλα 
χρησιμοποιηθέντα υλικά είναι κατάλληλα. 
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●  Οι πόρτες που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό της επιχείρησης αποτελούν πηγή 
επιμόλυνσης για τα τρόφιμα, ειδικά αν οι εργαζόμενοι αγγίζουν τις πόρτες με γυμνά 
χέρια, γι’ αυτό θα πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά που καθαρίζονται και απολυ-
μαίνονται εύκολα. 

●  Οι επιφάνειές τους θα πρέπει να είναι λείες, να μην απορροφούν, να καθαρίζονται και 
να απολυμαίνονται αποτελεσματικά, και εάν έχουν πόμολα αυτά να είναι απλά, λεία 
χωρίς διακοσμητικά ανάγλυφα.

●  Οι πόρτες στις τουαλέτες (και στους προθαλάμους) του προσωπικού θα πρέπει να ανοί-
γουν προς τα μέσα και να κλείνουν αυτόματα με ειδικό μηχανισμό. Το ίδιο συνιστάται 
και για όλες τις πόρτες στους χώρους προετοιμασίας τροφίμων.

2.2.2.5.  Επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

Οι επιφάνειες (συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών εξοπλισμού, που έρχονται σε 
επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να καθαρίζονται και, 
όπου είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. 

●  Αυτό απαιτεί τη χρήση λείων, μη τοξικών υλικών που πλένονται εύκολα, εκτός εάν οι 
υπεύθυνοι της επιχείρησης μπορούν να αποδείξουν ότι τυχόν άλλα χρησιμοποιηθέντα 
υλικά είναι κατάλληλα.

●  Αυτή η απαίτηση αφορά όλες τις επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρό-
φιμα κατά την παραγωγή, τη διατήρηση, την έκθεση και το σερβίρισμά τους. Όλες οι 
επιφάνειες που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα αλλά βρίσκονται κοντά, 
όπως για παράδειγμα τα εξωτερικά τμήματα του εξοπλισμού, τα οποία μπορούν όμως 
να επιμολύνουν τα τρόφιμα, θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με την παρα-
πάνω απαίτηση. 

●  Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν τις απαιτή-
σεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Υλικά με τα οποία μπορούν να κατασκευάζονται είναι 
για παράδειγμα:

	 ❍  ο ανοξείδωτος χάλυβας,
	 ❍  τα κεραμικά υλικά,
	 ❍  τα κατάλληλα πλαστικά.

●  Οι πάγκοι εργασίας θα πρέπει να κατασκευάζονται από κατάλληλα υλικά, ώστε να αντέ-
χουν στην υγρασία, στη θερμοκρασία, στους διάφορους χειρισμούς κατά την επεξεργα-
σία. Επίσης, θα πρέπει να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα. Συνιστάται η χρήση 
ανοξείδωτων υλικών.

●  Στην περίπτωση που οι πάγκοι εργασίας εφάπτονται των τοίχων, θα πρέπει να διασφα-
λίζεται ότι δε δημιουργείται κενό, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον καθαρισμό τους.

●  Για να διευκολύνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός του δαπέδου κάτω από τους 
πάγκους εργασίας, θα πρέπει στους πάγκους εργασίας να τοποθετούνται ρόδες ώστε 
να είναι δυνατή η μετακίνησή τους, και το τελευταίο ράφι, εάν υπάρχει, να απέχει από 
το έδαφος 15 εκατοστά.
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●  Ξύλινες επιφάνειες απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται στους πάγκους εργασίας που 
έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα όπως και στις επιφάνειες κοπής τροφίμων. 

●  Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με προϊόντα υψηλού κινδύνου θα πρέπει να μπο-
ρούν να απολυμαίνονται.

Στις επιφάνειες ή πλάκες κοπής τροφίμων5 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά που δεν 
χαράζουν εύκολα (συνιστάται σκληρό πλαστικό, τεφλόν) τα οποία έχουν διαφορετικό χρω-
ματισμό ανάλογα με το είδος του τροφίμου για το οποίο χρησιμοποιείται (βλ. σχήμα Χρωμα-
τική Αντιστοίχιση Προϊόντων με Εξοπλισμό Κοπής). Στις μεγάλες μονάδες παραγωγής εδε-
σμάτων συνηθίζεται να γίνεται χρήση και ανάλογου μαχαιριού και ακονιστηριού, δηλαδή 
λαβή με αντίστοιχο χρώμα. 

Κατά τον Αντρέα Σουλιώτη, Τεχνολόγο Τροφίμων – Επιθεωρητή και Ερευνητή, σύνηθες 
προβλήματα στο χώρο του κρεοπωλείου είναι η χάραξη του τεφλόν, η κακή πρακτική 
καθαριότητας inox και η αποθήκευση των εργαλείων εκτός ειδικού χώρου-ερμάρειο

Σχήμα 4. Χρωματική αντιστοίχιση προϊόντων με εξοπλισμό κοπής

5. Ο ορθότερος τρόπος καθαρισμού του τεφλόν είναι:
 I. Σαπούνισμα για 3΄ με σφουγγάρι μαζί με λίγους κόκκους αλάτι.
 II. Ξέπλυμα με ζεστό νερό.
 III. Απολύμανση με απολυμαντικό.
 IV. Πουδράρισμα με αλάτι.
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2.2.3.  Καθαρισμός και απολύμανση 

Απαιτήσεις για τον καθαρισμό και την απολύμανση των εργαλείων και του εξοπλισμού6

●  Για τον καθαρισμό και την απολύμανση των εργαλείων και του εξοπλισμού εργασίας 
πρέπει να προβλέπονται, εάν χρειάζονται, κατάλληλες εγκαταστάσεις.

●  Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό ανθεκτικό στη διά-
βρωση, να καθαρίζονται εύκολα και να διαθέτουν επαρκή παροχή ζεστού και κρύου 
νερού. 

●  Η ασφάλεια των τροφίμων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον καθαρισμό (πλύσιμο) 
και την απολύμανση των εργαλείων, σκευών και γενικά του εξοπλισμού που χρησιμο-
ποιήθηκε για την παρασκευή τους. Με τον καθαρισμό απομακρύνεται η ορατή ρύπανση 
από τις επιφάνειες, ενώ με την απολύμανση καταστρέφονται οι ζωντανοί μικροοργανι-
σμοί και σπανιότερα οι σπόροι τους.

●  Η συχνότητα καθαρισμού των εργαλείων, των σκευών, των μηχανημάτων και γενικά 
του εξοπλισμού εξαρτάται από τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και από το είδος των 
τροφίμων για τα οποία χρησιμοποιούνται.

●  Τα εργαλεία, ανάλογα με τη χρήση τους, θα πρέπει να τοποθετούνται στο ανάλογο 
σημείο κατά τη διάρκεια της εργασίας, να καθαρίζονται σε συχνότητα που καθορίζεται 
από το είδος της εργασίας, ενώ πρέπει οπωσδήποτε κάθε βράδυ να απολυμαίνονται.

●  Τα εργαλεία, τα σκεύη και γενικά ο εξοπλισμός της επιχείρησης θα πρέπει να καθαρίζο-
νται μετά από κάθε χρήση και να χρησιμοποιούνται μόνο καθαρά.

●  Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τα τρόφιμα υψηλού κινδύνου θα πρέπει να πλέ-
νεται και να απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση.

●  Για τον καθαρισμό και την απολύμανση των εργαλείων, των σκευών και γενικά του 
εξοπλισμού, θα πρέπει να υπάρχουν βοηθητικές κατάλληλες εγκαταστάσεις. Για όλες 
τις επιχειρήσεις συνίσταται η χρήση πλυντηρίων για το πλύσιμο και το στέγνωμα του 
εξοπλισμού. Εάν δεν υπάρχει πλυντήριο συνιστάται η χρήση δύο ευρύχωρων νεροχυ-
τών, ενός για το πλύσιμο και ενός άλλου για το ξέπλυμα, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκο-
νται σε σαφώς διαχωρισμένο χώρο μέσα στην κουζίνα νοητά ή με μόνιμη κατασκευή.

●  Η δίοδος των άπλυτων πιάτων δε θα πρέπει να γίνεται μέσα από το χώρο παραγω-
γής και θα πρέπει να επιδιώκεται η δημιουργία ιδιαίτερου χωρίσματος που να διαθέτει 
παράθυρο για το σκοπό αυτό (πάσο).

●  Ο κατάλληλος εξοπλισμός καθαρισμού /απολύμανσης μπορεί να αποτελείται από:

	 ❍  Νεροχύτες ή πλυντήρια για το πλύσιμο ή και την απολύμανση

	 ❍  Μικρές δεξαμενές για το πλύσιμο ή και την απολύμανση των εργαλείων και των 
σκευών 

6. Ο εξοπλισμός είναι περιουσία της επιχείρησης και πρέπει να διαφυλάττεται η λειτουργία του διαμέσου 
της ορθής χρήσης και συντήρησης.
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	 ❍  Εργαλεία καθαρισμού 

	 ❍  Απορρυπαντικά και απολυμαντικά

	 ❍  Μάνικες ή λάστιχα και άλλο απαραίτητο εξοπλισμό για τον καθαρισμό και την απο-
λύμανση των σταθερών τμημάτων του εξοπλισμού

●  Το στέγνωμα του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε δε προκαλείται 
επιμόλυνσή του, όπως για παράδειγμα μπορεί να προκαλέσει η χρησιμοποίηση ακάθαρ-
του υφάσματος. Συνιστάται να πραγματοποιείται με αέρα ή με πετσέτες μίας χρήσης.

●  Κατά τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων, των εργαλείων, των σκευών και 
των μηχανημάτων θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη μολύνονται τα 
τρόφιμα με τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά και το νερό ξεπλύματος. 

●  Για τον καθαρισμό των εργαλείων, των σκευών και των μηχανημάτων θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά. Ως κατάλληλα απορ-
ρυπαντικά και απολυμαντικά ορίζονται αυτά που έχουν έγκριση των αρμόδιων αρχών 
για χώρους παρασκευής τροφίμων.

●  Οι επιφάνειες εργασίας που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, τα σκεύη, τα εργαλεία και 
τα μηχανήματα θα πρέπει να ξεπλένονται καλά μετά από τη χρήση απορρυπαντικών και 
απολυμαντικών πριν χρησιμοποιηθούν ξανά. 

●  Απαγορεύεται ο ψεκασμός με απολυμαντικά σε επιφάνειες όπου βρίσκονται εκτεθει-
μένα τρόφιμα.

●  Τα μηχανήματα για τη στράγγιση και το στέγνωμα του εξοπλισμού (εργαλεία, σκεύη, 
είδη σερβιρίσματος κλπ) θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στους χώρους όπου πλένεται 
ο εξοπλισμός. 

●  Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στο χρόνο και στη διάβρωση, ειδικά εκεί-
νος που για τον καθαρισμό του απαιτούνται ισχυρές χημικές ουσίες.

●  Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του εξοπλισμού θα πρέπει να παρέ-
χεται από βρύση ζεστού και κρύου νερού ή από ένα μικρό θερμοσίφωνα, να είναι στην 
κατάλληλη θερμοκρασία και να είναι πόσιμο.

●  Στις επιχειρήσεις τροφίμων που εφαρμόζουν ολοκληρωμένο σύστημα HACCP θα πρέ-
πει να τηρείται αρχείο καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων και του εξοπλισμού.

●  Τα εργαλεία καθαρισμού θα πρέπει να έχουν αποκλειστική χρήση σε σημεία με ίδιες 
απαιτήσεις καθαρισμού. Επιβάλλεται η χρήση διαφορετικών εργαλείων για ζώνες δια-
φορετικής υγιεινής (για παράδειγμα, τα εργαλεία καθαρισμού για τους νεροχύτες δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και στα σκεύη).

●  Τα εργαλεία καθαρισμού θα πρέπει να καθαρίζονται, να απολυμαίνονται και να φυλάσ-
σονται σε ειδικές θέσεις μετά τη χρήση τους, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνσή τους 
(όχι πεταμένα στο πάτωμα ή βουτηγμένα στο νερό). 

●  Κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη χρησιμοποίηση των υλικών καθαρισμού και 
απολύμανσης θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην επιμολύνονται τα 
τρόφιμα.
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2.2.4.  Πλύσιμο τροφίμων
Όπου αρμόζει λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για το πλύσιμο των τροφίμων.

●  Το πλύσιμο των τροφίμων θα πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστούς νεροχύτες από το πλύ-
σιμο των σκευών, των γυαλικών και γενικά του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Σε 
αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τοποθετούνται ευδιάκριτες πινακίδες ή σήματα 
ώστε να αναγνωρίζεται ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιείται ο κάθε νεροχύτης.

●  Σε μικρές επιχειρήσεις (περιορισμένες δραστηριότητες) μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ένας νεροχύτης και για τις δύο αυτές εργασίες, με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες 
αυτές γίνονται αποτελεσματικά και χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για την ασφάλεια 
των τροφίμων. Στην περίπτωση αυτή ο νεροχύτης θα πρέπει να καθαρίζεται προσε-
κτικά μετά το τέλος κάθε εργασίας.

●  Τα λαχανικά συνιστάται να πλένονται σε χλωριωμένο νερό.

●  Κάθε νεροχύτης ή άλλη παρόμοια εγκατάσταση για το πλύσιμο των τροφίμων πρέπει 
να διαθέτει επαρκή παροχή ζεστού ή/και κρύου πόσιμου νερού ανάλογα με τις ανάγκες 
και να καθαρίζεται τακτικά.

●  Σε κάθε νεροχύτη ή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο τροφίμων ή/ και 
εξοπλισμού θα πρέπει να παρέχεται νερό στην κατάλληλη θερμοκρασία από βρύση 
ζεστού και κρύου νερού ή από μικρό θερμοσίφωνα.

●  Στους νεροχύτες ή στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το πλύ-
σιμο των τροφίμων η παροχή ζεστού νερού δεν είναι απαραίτητη. 

2.2.5.  Μεταφορά 
Οι οδηγίες και οι κανόνες για την υγιεινή μεταφορά των τροφίμων καθορίζονται και εφαρμό-
ζονται από την επιχείρηση παραγωγής κατά τη μεταφορά τροφίμων. 

●  Κατά τη μεταφορά τροφίμων στο χώρο τροφίμων μιας επιχείρησης εστίασης ο προμη-
θευτής έχει την ευθύνη της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. 

●  Κατά την προμήθεια τροφίμων από χονδρέμπορους ή από άλλες πηγές, οι επιχειρήσεις 
εστίασης έχουν την ευθύνη της ασφαλούς μεταφοράς των τροφίμων από τους χώρους 
αποθήκευσης και της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία που διέπει τη μεταφορά.

●  Τα μεταφορικά οχήματα ή/και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τρο-
φίμων πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση, ώστε να προφυλάσσο-
νται τα τρόφιμα από μολύνσεις.

●  Όπου είναι αναγκαίο πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να 
μπορούν να καθαρίζονται ή/και να απολυμαίνονται δεόντως.

●  Τα εσωτερικά τοιχώματα των οχημάτων μεταφοράς ή και των περιεκτών θα πρέπει να 
είναι λεία ώστε να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να μην επιμολύνουν 
τα τρόφιμα.

●  Τα οχήματα μεταφοράς ή/και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε 
καλή κατάσταση. Επίσης να συντηρούνται ή να αντικαθίσταται όταν χρειάζεται.



233
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2  |  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ,  Ο Ρ Θ Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ , 

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  Κ Α Ι  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν

●  Κατά τη μεταφορά θα πρέπει να εφαρμόζονται με προσοχή συγκεκριμένοι κανόνες υγι-
εινής για να προστατεύονται τα τρόφιμα από πιθανές επιμολύνσεις και να διατηρείται η 
υγιεινή τους κατάσταση. Μεταξύ των χρήσεων θα πρέπει να καθαρίζονται και να απο-
λυμαίνονται αποτελεσματικά όταν είναι απαραίτητο.

●  Στους περιέκτες περιλαμβάνονται καροτσάκια, σάκοι, κουτιά, δίσκοι και ανοιχτά κιβώ-
τια μεταφοράς, που μπορεί να είναι κατασκευασμένα από ένα ευρύ φάσμα υλικών. 

●  Το είδος του περιέκτη που θεωρείται κατάλληλο για κάθε τρόφιμο και ο καθαρισμός 
που χρειάζεται ο περιέκτης εξαρτάται από το είδος του τροφίμου και από το σκοπό για 
τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, τα ξύλινα και ανοιχτά κιβώτια μεταφο-
ράς που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ωμών λαχανικών δεν είναι κατάλληλα για 
τη μεταφορά κρύων προπαρασκευασμένων τροφίμων. 

●  Τα καφάσια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά φρούτων και λαχανικών θα πρέ-
πει να πλένονται αποτελεσματικά σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα καφάσια που χρησι-
μοποιούνται για τη μεταφορά ωμού κρέατος, πουλερικών και ιχθυηρών θα πρέπει να 
πλένονται μετά από κάθε χρήση. 

●  Τα βυτία στα οχήματα ή/και οι περιέκτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μετα-
φορά άλλου πράγματος πλην τροφίμων, αν τα άλλα φορτία μπορούν να μολύνουν τα 
τρόφιμα.

●  Τα χύδην τρόφιμα σε υγρή κατάσταση, σε κόκκους ή σκόνη πρέπει να μεταφέρονται σε 
βυτία ή/και περιέκτες /δεξαμενές που χρησιμοποιούνται μόνο για τη μεταφορά τροφί-
μων. 

●  Στους περιέκτες πρέπει να αναγράφεται καθαρά, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα σε μία ή 
περισσότερες κοινοτικές γλώσσες ότι χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων ή 
να υπάρχει η ένδειξη «μόνο για τρόφιμα». 

●  Τα βυτία στα οχήματα ή/και οι περιέκτες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μετα-
φορά μόνο τροφίμων, όταν αυτά είναι ασυσκεύαστα σε υγρή μορφή, σε κόκκους ή 
σε σκόνη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά και ανεξίτηλα η 
ένδειξη «μόνο για τρόφιμα».

●  Δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προϊόντων ή αντικειμένων τα οποία 
μπορούν να αλλοιώσουν ή να επιμολύνουν τα τρόφιμα. 

●  Δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τοξικών ουσιών ή άλλων φορτίων 
που έχουν έντονες μυρωδιές.

●  Πρέπει να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα για να προλαμβάνεται η επιμόλυνση των 
τροφίμων από ξένες ουσίες που μπορεί να μεταφέρονται μαζί με τα τρόφιμα, όπως για 
παράδειγμα χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό. 

●  Όταν τα μεταφορικά οχήματα ή/και οι περιέκτες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
άλλων προϊόντων και όχι τροφίμων ή για τη μεταφορά διαφορετικών ειδών τροφίμων 
πρέπει τα προϊόντα, όπου απαιτείται, να διατηρούνται χωριστά για να προφυλάσσονται 
από τυχόν μόλυνση.

●  Είναι απαραίτητο κατά τη μεταφορά τα τρόφιμα να διατηρούνται χωριστά από άλλα προ-
ϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν επιμόλυνση σε αυτά.
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●  Στα προϊόντα αυτά ανήκουν χημικές ουσίες οι οποίες μπορεί να μολύνουν τα τρόφιμα 
ή να είναι τοξικές, όπως επίσης και τρόφιμα που μπορεί να έχουν μεγαλύτερο βαθμό 
μόλυνσης. Ως παράδειγμα αναφέρεται το ωμό κρέας, το οποίο πρέπει να διατηρείται 
χωριστά από το θερμικά επεξεργασμένο, έτοιμο προς κατανάλωση κρέας.

●  Τρόφιμα μπορεί να διανέμονται ταυτόχρονα με άλλα προϊόντα από το ίδιο μέσο μετα-
φοράς, με την προϋπόθεση όμως ότι είναι επαρκώς διαχωρισμένα και συσκευασμένα 
ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος της επιμόλυνσης ή της επαφής τους η οποία μπορεί 
να προκαλέσει επιμόλυνση.

●  Όταν μεταφορικά οχήματα ή/και περιέκτες έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά προ-
ϊόντων εκτός τροφίμων ή για τη μεταφορά διαφορετικών ειδών τροφίμων, πρέπει να 
γίνεται αποτελεσματικός καθαρισμός μεταξύ των φορτώσεων ώστε να αποφεύγεται ο 
κίνδυνος μόλυνσης.

●  Η σπουδαιότητα αυτής της απαίτησης εξαρτάται από τη φύση του προϊόντος που έχει 
μεταφερθεί και από το είδος του προϊόντος που πρόκειται να μεταφερθεί μετά. Θα πρέ-
πει να γίνεται αποτελεσματικός καθαρισμός όταν το προϊόν που έχει μεταφερθεί είναι 
μολυσμένο σε μεγάλο βαθμό ή όταν το προϊόν που θα μεταφερθεί ανήκει στην κατηγο-
ρία των προϊόντων υψηλού κινδύνου.

●  Θα πρέπει να ακολουθεί αποτελεσματική απολύμανση όταν το μεταφερόμενο προϊόν 
χαρακτηρίζεται από υψηλό μικροβιακό φορτίο, όπως για παράδειγμα ορισμένα ωμά 
προϊόντα.

●  Τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται μέσα στα μεταφορικά οχήματα ή/και στους περιέ-
κτες και να προστατεύονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι μόλυνσης. 

●  Όπου είναι αναγκαίο, τα μεταφορικά οχήματα ή/και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά τροφίμων πρέπει να έχουν την ικανότητα να τα διατηρούν στην κατάλ-
ληλη θερμοκρασία και να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε, αν χρειαστεί, να ελέγχεται το 
επίπεδο της θερμοκρασίας.

●  Όταν υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης τα τρόφιμα πρέπει να συσκευάζονται ή/και να δια-
χωρίζονται από τα άλλα προϊόντα μέσα στα μεταφορικά οχήματα. Η κατάλληλη συσκευ-
ασία περιορίζει την επιμόλυνση.

●  Ειδικά για το ψωμί επιβάλλεται η ομαδική του συσκευασία κατά τη μεταφορά ώστε να 
αποφεύγεται η επιμόλυνσή του. 

●  Ορισμένα τρόφιμα θα πρέπει να μεταφέρονται με ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας και 
η θερμοκρασία τους θα πρέπει να ελέγχεται .

●  Η συχνότητα του ελέγχου της θερμοκρασίας θα πρέπει να έχει σχέση με το χρόνο που 
διαρκεί η μεταφορά των προϊόντων και με τη συχνότητα με την οποία ανοίγεται το μετα-
φορικό μέσο κατά τη μεταφορά.

●  Για μεταφορά που διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα ή για πολλές φορτώσεις– εκφορ-
τώσεις χρειάζεται μηχανική ή κρυογονική ψύξη για τη διατήρηση της θερμοκρασίας 
του προϊόντος. 

●  Σε άλλες περιπτώσεις είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μονωμένων περιεκτών, με την 
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προϋπόθεση όμως ότι ο χρόνος μεταφοράς είναι τέτοιος που δε μεταβάλλεται η αρχική 
θερμοκρασία του προϊόντος. Όταν χρησιμοποιείται η μόνωση μόνο του μέσου μεταφο-
ράς για τη διατήρηση της θερμοκρασίας των τροφίμων κατά τη μεταφορά, τότε θα πρέ-
πει να διασφαλίζεται ότι τα τρόφιμα έχουν ψυχθεί ή θερμανθεί στην κατάλληλη θερμο-
κρασία πριν από την τοποθέτησή τους στο μέσο μεταφοράς. Για τα προϊόντα που αλλοι-
ώνονται εύκολα ο χρόνος μεταφοράς με τη χρήση μονωμένων περιεκτών δε θα πρέ-
πει να υπερβαίνει τις δύο ώρες. 

●  Όταν μεταφέρονται τρόφιμα που μπορούν εύκολα να αλλοιωθούν τότε θα πρέπει να 
ελέγχεται η θερμοκρασία κατά τη μεταφορά:

	 ❍  Με εφοδιασμό των μεταφορικών οχημάτων με θερμόμετρα (απαιτείται προσοχή 
στην ανάγνωση της θερμοκρασίας και στον τρόπο με τον οποίο αντιστοιχεί στην 
πραγματική θερμοκρασία του τροφίμου).

	 ❍  Με εφοδιασμό των μεταφορικών οχημάτων με τον κατάλληλο εξοπλισμό καταγρα-
φής και ελέγχου των συνθηκών μεταφοράς (ψύξης, κατάψυξης, κα)

	 ❍  Με την παροχή φορητών θερμομέτρων, ως μία εναλλακτική πρόταση.

●  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος της θερμοκρασίας αναφέρεται στη θερμοκρασία 
του τροφίμου και όχι στη θερμοκρασία του μεταφορικού μέσου. 

●  Έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα που διανέμονται σε κατοικίες θα πρέπει να προστατεύ-
ονται με την πρώτη τους συσκευασία επαρκώς.

●  Τα τυχόν μεταφερόμενα από τους χώρους παραγωγής τους έτοιμα για κατανάλωση τρό-
φιμα, κατά τη μεταφορά τους θα πρέπει να τοποθετούνται σε ερμητικά κλειστά δοχεία 
από ανοξείδωτο μέταλλο ή σε ξύλινα, επενδυμένα εσωτερικά με γαλβανισμένη λαμα-
ρίνα ή σε πλαστικά, ανάλογα με το είδος του τροφίμου, και θα πρέπει να μεταφέρονται 
με οχήματα ειδικά διασκευασμένα, ώστε το εσωτερικό τους να προστατεύεται από τις 
μεταβολές της θερμοκρασίας, τον κονιορτό και άλλες ρυπάνσεις. 

●  Εάν τη μεταφορά αναλαμβάνει μεταφορική εταιρεία αυτή θα πρέπει να έχει ειδική άδεια 
μεταφοράς τροφίμων (γευμάτων ή και γλυκισμάτων) και ειδικά διασκευασμένα οχή-
ματα που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς. Για τη μεταφορά γευμά-
των ή άλλων παρασκευασμάτων υπό τις περιγραφόμενες ανωτέρω συνθήκες υπεύ-
θυνη είναι η μεταφορική εταιρεία για οποιαδήποτε καταστροφή ή επιμόλυνση στα τρό-
φιμα. 

●  Να μην παραλαμβάνονται πρώτες ύλες ή ευαλλοίωτα τρόφιμα στα οποία δεν τηρήθη-
καν οι απαραίτητες συνθήκες μεταφοράς.

●  Σε τοπικές διανομές οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας για τα προϊόντα κατάψυξης δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τους 3 °C, ενώ για τα προϊόντα ψύξης τον 1 °C.

2.2.6.  Απαιτήσεις εξοπλισμού

Κάθε αντικείμενο, εγκατάσταση ή εξοπλισμός, με τα οποία έρχονται σε επαφή οι τροφές, 
πρέπει να διατηρούνται καθαρά και:
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(α)  Να κατασκευάζονται και να συντηρούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
μόλυνσης των τροφίμων. 

●  Η απαίτηση αυτή της νομοθεσίας αναφέρεται στα υλικά των επιφανειών εργασίας και 
του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των τροφίμων και κάθε 
άλλου αντικειμένου (υλικά και αντικείμενα συσκευασίας) που μπορεί να έρθουν σε 
επαφή με τα τρόφιμα. Αφορά επίσης τα εργαλεία, τα σκεύη, τα μηχανήματα, τα γυαλικά 
και τα μαχαιροπήρουνα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ή διάθεση των τρο-
φίμων, τα οποία θα πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά που δε μολύνουν τα τρόφιμα.

●  Με τον όρο «επαφή» εννοείται η άμεση επαφή ή η στενή εγγύτητα με τα τρόφιμα η οποία 
μπορεί να προκαλέσει την επιμόλυνσή τους. 

●  Τα υλικά αυτά θα πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαρά.
●  Ο βαθμός του καθαρισμού εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται ο εξο-

πλισμός. Για παράδειγμα, ο καθαρισμός μιας συσκευής τεμαχισμού τροφίμων σε φέτες 
είναι πιο κρίσιμης σημασίας από τον καθαρισμό της συσκευής αποφλοίωσης πατάτας. 
Οι οδηγίες για τον καθαρισμό του εξοπλισμού παρέχονται συνήθως από τους κατα-
σκευαστές του.

●  Ο εξοπλισμός θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και όπου είναι δυνατό να αποσυναρμο-
λογείται ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του καθαρισμού. Είναι καλή πρα-
κτική ο σχεδιασμός του εξοπλισμού να επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγησή του 
ώστε να καθαρίζονται όλα τα μέρη του.

●  Τα εργαλεία, τα σκεύη και τα μηχανήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να πλέ-
νονται άμεσα μετά τη χρήση τους και να μην παραμένουν για πλύσιμο για την επόμενη 
μέρα ή και για την επόμενη βάρδια.

●  Ο εξοπλισμός ή οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με προϊόντα υψηλού κινδύνου θα 
πρέπει να απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση.

●  Τα σκεύη μαγειρέματος (χύτρες, κατσαρόλες, τηγάνια κλπ), οι φούρνοι, οι σχάρες, τα 
ηλεκτρικά μάτια, οι σούβλες, οι ψηστιέρες, οι τοστιέρες και οι κατσαρόλες θα πρέπει να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά και να έχουν εξειδικευμένη χρήση.

●  Τα μαχαίρια, οι κοπτήρες κοκάλων (μπαλτάδες) ή άλλοι κόφτες, τα κοπτικά μηχανή-
ματα που κόβουν τα τρόφιμα σε φέτες, οι επιφάνειες για κοπή των τροφίμων, οι τρίφτες, 
οι μηχανές κιμά, οι αναμείκτες (mixer), οι αποχυμωτές, οι βαριές για χτύπημα κρέα-
τος καθώς και τα σκεύη σερβιρίσματος και μεταφοράς (τροχήλατα), θα πρέπει να είναι 
καθαρά και να λειτουργούν σωστά.

●  Τα υλικά κατασκευής που χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμό θα πρέπει να πληρούν 
τις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

	 ❍  ανοξείδωτο υλικό,
	 ❍  πλαστικά και πολυστρωματικά υλικά εγκεκριμένα για τρόφιμα (αυτά είναι κατάλ-

ληλα για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και για βαρύ εξοπλισμό),
	 ❍  αλουμίνιο και επικασσιτερωμένος χαλκός (είναι αποδεκτά αλλά λιγότερο ανθεκτικά) 
Τα πιατικά και τα μαχαιροπήρουνα μπορούν να κατασκευαστούν από διάφορα υλικά.
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●  Η χρησιμοποίηση ξύλου ή γαλβανισμένων μετάλλων απαγορεύεται για την κατασκευή 
εξοπλισμού που έχει άμεση επαφή με έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα ή με προϊόντα 
υψηλού κινδύνου.

●  Το χρώμα των επιφανειών κοπής των έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων (μαγειρευ-
μένα- ψημένα), θα πρέπει να είναι διαφορετικό (για παράδειγμα μπλε) από τα χρώματα 
των επιφανειών κοπής των αντίστοιχων ωμών προϊόντων.

●  Τα εργαλεία (μαχαίρια, λαβίδες κλπ) τα οποία χρησιμοποιούνται για τον τεμαχισμό ωμού 
κρέατος, ωμών πουλερικών, ωμών ψαριών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για 
άλλο σκοπό (πχ τεμαχισμός λαχανικών, άρτου, γλυκισμάτων, ετοίμων προς κατανά-
λωση προϊόντων). Μετά από κάθε χρήση τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να πλένονται και 
να απολυμαίνονται αποτελεσματικά.

●  Εξοπλισμός που έχει φθαρεί και δεν επιτρέπει τον αποτελεσματικό καθαρισμό του ή 
θέτει σε φυσικό κίνδυνο τα τρόφιμα, δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

●  Για τα ψυγεία που βρίσκονται στους χώρους παρασκευής τροφίμων συνιστάται οι πόρ-
τες να λειτουργούν με ποδοκίνηση.

●  Εξοπλισμός που δε χρησιμοποιείται θα πρέπει να απομακρύνεται από τους χώρους 
των τροφίμων.

(β)  Με εξαίρεση τα δοχεία και τις συσκευασίες μιας χρήσεως, ο εξοπλισμός πρέπει να 
κατασκευάζεται και να συντηρείται έτσι ώστε να μπορεί να καθαρίζεται σε βάθος και, 
όπου είναι αναγκαίο, να απολυμαίνεται σε βαθμό ικανοποιητικό για τους σκοπούς για 
τους οποίους προορίζεται.

●  Κάθε αντικείμενο, εγκατάσταση ή εξοπλισμός που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να έχει λείες και ανθεκτικές επιφάνειες 
που να επιτρέπουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό και την απολύμανσή του.

●  Ο εξοπλισμός θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να μη σχηματίζονται αιχμηρές γωνίες 
και προεξοχές που δεν καθαρίζονται αποτελεσματικά. Τα σημεία ενώσεως θα πρέπει 
να είναι στρογγυλεμένα.

●  Η απολύμανση του εξοπλισμού θα πρέπει να προβλέπεται τόσο στα προϊόντα χαμηλού 
κινδύνου όσο και στα προϊόντα υψηλού κινδύνου.

●  Συνιστάται η χρήση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης για κάθε τμήμα του 
εξοπλισμού και επιβάλλεται η τήρηση αρχείων καθαρισμού και απολύμανσης.

(γ)  Να είναι εγκατεστημένα κατά τρόπο που να επιτρέπει επαρκή καθαρισμό των πέριξ 
χώρων.

●  Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει την πρό-
σβαση και τον αποτελεσματικό καθαρισμό του εξοπλισμού και των πέριξ χώρων.

●  Σε άλλη περίπτωση ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κινητός, ώστε ο καθαρισμός και η 
απολύμανσή του να είναι δυνατή. 

●  Η συχνότητα και το είδος του καθαρισμού που απαιτείται εξαρτάται από το χώρο όπου 
είναι τοποθετημένος ο εξοπλισμός και από το σκοπό για τον οποίο τοποθετήθηκε.
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2.2.7.  Απορρίμματα τροφών 

Γενικές απαιτήσεις για τα απορρίμματα. 

Απορρίμματα τροφών και άλλα απορρίμματα δεν πρέπει να αφήνονται να συσσωρεύονται 
σε χώρους τροφίμων, παρά μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναπόφευκτο για τη σωστή 
λειτουργία της επιχείρησης.

●  Η συσσώρευση απορριμμάτων στους χώρους παρασκευής τροφίμων σε περιόδους 
αιχμής της εργασίας είναι αναπόφευκτη. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλέπονται 
κατάλληλα δοχεία απορριμμάτων για τη συλλογή τους κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

●  Τα δοχεία απορριμμάτων θα πρέπει:

	 ❍  να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να μπορούν να μετακινούνται και 
να απομακρύνονται εύκολα από τους χώρους των τροφίμων,

	 ❍  να βρίσκονται σε κατάλληλο ύψος σε σχέση με τους πάγκους εργασίας για να διευ-
κολύνεται η χρήση τους,

	 ❍  να τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους παρασκευής τροφίμων, 

	 ❍  να μη γεμίζονται πολύ, να αδειάζονται συχνά και τα απορρίμματα να απομακρύνο-
νται αμέσως από τους χώρους των τροφίμων.

	 ❍  Η σωστή πρακτική επιβάλλει τα απορρίμματα να απομακρύνονται καθημερινά μετά 
το τέλος της εργασίας από τους χώρους τροφίμων.

Τα απορρίμματα τροφίμων και τα άλλα απορρίμματα πρέπει να εναποτίθενται σε περιέ�
κτες που να κλείνουν, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης μπορούν να αποδείξουν 
ότι τυχόν άλλοι χρησιμοποιηθέντες τύποι περιεκτών είναι κατάλληλοι. 

●  Αυτοί οι περιέκτες πρέπει να είναι κατάλληλα κατασκευασμένοι, να διατηρούνται σε 
καλή κατάσταση και, εφόσον απαιτείται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα. 

●  Τα δοχεία των απορριμμάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά 
που να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό και την απολύμανσή τους. Αναλυτικότερα τα 
προερχόμενα από τη λειτουργία της επιχείρησης απορρίμματα θα πρέπει να φυλάσσο-
νται προσωρινά σε κατάλληλα και ειδικά για το σκοπό αυτό δοχεία, τα οποία θα πλη-
ρούν τους πιο κάτω όρους:

	 ❍  Πρέπει να έχουν κατασκευασθεί από υλικό αδιαπότιστο και ανθεκτικό, το οποίο 
δε θα οξειδώνεται εύκολα και γενικά δε θα καταστρέφεται κατά τη χρήση του. Σαν 
τέτοια υλικά αναφέρονται ενδεικτικά η γαλβανισμένη λαμαρίνα και το πλαστικό.

	 ❍  Η κατασκευή τους πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή, ώστε να μην παραμορφώνονται 
ή καταστρέφονται κατά τη χρήση τους.

	 ❍  Η χωρητικότητά τους πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες της επιχείρησης. 

	 ❍  Το σχήμα τους πρέπει να παρέχει επαρκή ευστάθεια και να επιτρέπει την ευχερή 
εκκένωση και τον καθορισμό τους.
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	 ❍  Πρέπει να φέρουν ποδοκίνητο κάλυμμα το οποίο θα εφαρμόζει στα χείλη του 
δοχείου στεγανά, ώστε να αποκλείεται η είσοδος σε αυτό εντόμων και ποντικών, 
καθώς και η παραβίασή τους από τα αναζητούντα τροφή ζώα (σκύλοι, γάτες). Συνι-
στάται τα καλύμματα να συνδέονται μόνιμα με τα δοχεία για να μη χάνονται.

	 ❍  Τα δοχεία ή οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των απορριμμάτων 
τροφίμων απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή τροφίμων.

●  Συνιστάται η χρήση ειδικών πλαστικών σάκων, οι οποίοι θα τοποθετούνται στο εσω-
τερικό των δοχείων των απορριμμάτων, κατά τρόπο που τα άκρα του ανοίγματος του 
σάκου θα αναδιπλώνονται περιμετρικά στα χείλη του στομίου του δοχείου.

●  Οι πλαστικοί σάκοι θα πρέπει να απομακρύνονται και να δένονται εύκολα, αποτρέπο-
ντας την άμεση επαφή των απορριμμάτων με τους κάδους.

●  Είναι καλύτερα οι σάκοι με τα απορρίμματα να αποθηκεύονται σε ασφαλές μέρος ή σε 
μεταλλικό περιέκτη έως την απομάκρυνσή τους από την επιχείρηση, ώστε να μην προ-
σβάλλονται από ζωύφια.

●  Μεγάλοι κάδοι που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση απορριμμάτων τροφίμων ή 
σάκων με τα απορρίμματα έως την απομάκρυνσή τους από την επιχείρηση, θα πρέπει 
επίσης να είναι κατασκευασμένοι από υλικά που διευκολύνουν τον καθαρισμό και την 
απολύμανσή τους.

●  Οι κάδοι θα πρέπει να καλύπτονται με καπάκι και να παραμένουν κλειστοί στην περίοδο 
που μεσολαβεί ανάμεσα στη συλλογή και την απομάκρυνση των απορριμμάτων.

●  Όλοι οι κάδοι θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να απολυμαίνονται περιοδικά, ιδι-
αίτερα εκείνοι που είναι τοποθετημένοι σε χώρους παρασκευής προϊόντων υψηλού 
κινδύνου. Η απολύμανση αυτών θα πρέπει να γίνεται σε συχνότερα χρονικά διαστή-
ματα.

●  Θα πρέπει να καθορίζονται προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης τα οποία θα 
προβλέπουν το συχνό καθαρισμό και την απολύμανση, εσωτερικά και εξωτερικά, των 
κάδων.

Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για την απομάκρυνση και την αποθήκευση απορ�
ριμμάτων τροφών ή άλλων απορριμμάτων. Οι χώροι αποθήκευσης απορριμμάτων πρέπει 
να σχεδιάζονται και να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να διατηρούνται πάντα καθαροί 
και να προλαμβάνεται η διείσδυση εντόμων και λοιπών επιβλαβών ζώων, καθώς και η 
μόλυνση των τροφίμων, του πόσιμου νερού, του εξοπλισμού και των χώρων.

●  Η απομάκρυνση των απορριμμάτων από το χώρο παρασκευής των τροφίμων θα πρέ-
πει να γίνεται στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Η συχνότητα συλλογής των απορριμ-
μάτων και η απομάκρυνσή τους από τους χώρους των τροφίμων εξαρτάται από τον 
όγκο και από το είδος τους. 

●  Τα απορρίμματα διατηρούνται σε ειδικούς χώρους ή κάδους που σχεδιάζονται και χρη-
σιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Είναι σωστή πρακτική ο σχεδιασμός ειδικών εξω-
τερικών χώρων με σταθερό δάπεδο και κάδων με ικανοποιητικά καλύμματα για την 
αποθήκευση των απορριμμάτων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει παροχή 
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νερού για τον καθαρισμό τους και κατάλληλη αποχέτευση για την απομάκρυνση των 
υδάτων.

●  Κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης απορριμμάτων επιτρέπουν τη λιγότερο συχνή 
απομάκρυνση των απορριμμάτων από την επιχείρηση.

●  Οι εσωτερικοί χώροι αποθήκευσης απορριμμάτων θα πρέπει να βρίσκονται μακριά 
από τους χώρους παρασκευής των τροφίμων και θα πρέπει να καθαρίζονται σε συχνά 
χρονικά διαστήματα.

●  Η αποθήκευση των απορριμμάτων σε εξωτερικούς χώρους δε θα πρέπει να γίνεται 
πλησίον των χώρων όπου γίνεται η μεταφορά των τροφίμων προς ή από τους χώρους 
εργασίας.

●  Στους χώρους ή στους κάδους αποθήκευσης των απορριμμάτων θα πρέπει να προ-
λαμβάνεται η είσοδος εντόμων και λοιπών επιβλαβών ζώων. Γι αυτό οι αποθηκευτικοί 
χώροι θα πρέπει να κλείνουν κατάλληλα ή να χρησιμοποιούνται κάδοι με κατάλληλα 
καλύμματα.

●  Τα υγρά απόβλητα θα πρέπει να απομακρύνονται με υγιεινό και φιλικό προς το περι-
βάλλον τρόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και δεν πρέπει να αποτελούν 
πηγή μόλυνσης των τροφίμων, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η απόρριψη υγρών αποβλή-
των/απορριμμάτων των τροφίμων, όπως ελαίων ή χημικών καθαρισμού, πρέπει να 
γίνεται με ασφάλεια. Δεν επιτρέπεται η διοχέτευσή τους σε μεγάλες ποσότητες μέσα στο 
αποχετευτικό σύστημα.

●  Στην περίπτωση που τα απορρίμματα βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα 
στους χώρους αποθήκευσης και δεν απομακρύνονται καθημερινά, συνιστάται να απο-
θηκεύονται σε χώρους που ψύχονται και οι οποίοι βρίσκονται εξωτερικά της επιχείρη-
σης. 

2.2.8.  Παροχή νερού. 

Πόσιμο νερό

Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή «πόσιμου νερού», όπως ορίζεται από τη σχετική ισχύ-
ουσα νομοθεσία περί της ποιότητας του πόσιμου νερού.

●  Το πόσιμο αυτό νερό πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να διασφαλίζεται η μη μόλυνση 
των τροφίμων. 

●  Το νερό θεωρείται «πόσιμο» όταν προέρχεται από τον οργανισμό ύδρευσης από τον 
οποίο προμηθεύεται νερό η επιχείρηση ή από δεξαμενές αποθήκευσης ύδατος της επι-
χείρησης που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για το «πόσιμο νερό». 

●  Εάν το νερό προέρχεται από ιδιωτική πηγή θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του 
«πόσιμου». Το νερό από ιδιωτική πηγή θα πρέπει να εξυγιαίνεται και να ελέγχεται η 
αποτελεσματικότητα της εξυγίανσης. 

●  «Πόσιμο νερό» θα πρέπει να χρησιμοποιείται:
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	 ❍  για τον καθαρισμό των πρώτων υλών των τροφίμων,

	 ❍  για το μαγείρεμα των τροφίμων,

	 ❍  για το πλύσιμο των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα,

	 ❍  για το πλύσιμο των χεριών των χειριστών των τροφίμων,

	 ❍  για το πλύσιμο των εργαλείων, σκευών, μηχανημάτων και γενικότερα του εξοπλι-
σμού.

●  Το μη πόσιμο νερό μπορεί να χρησιμοποιείται στις δραστηριότητες που δεν επιδρούν 
στην ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων.

●  Εάν χρησιμοποιούνται συσκευές αποσκλήρυνσης του νερού τότε τα φίλτρα πρέπει να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση για να μη μολύνουν το νερό. Τα φίλτρα θα πρέπει να 
αλλάζονται τακτικά και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.

●  Το νερό που έχει υποστεί αποσκλήρυνση δε συνιστάται για την παρασκευή τροφών για 
βρέφη ή για άρρωστους ενήλικες.

Πάγος

●  Όπου χρειάζεται πάγος πρέπει να παράγεται από νερό που πληροί τους όρους της νομο-
θεσίας για το πόσιμο νερό. Αυτός ο πάγος πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά που 
χρειάζεται, ώστε να διασφαλίζεται η μη μόλυνση των τροφίμων. 

●  Πρέπει να παράγεται, να διακινείται και να αποθηκεύεται υπό συνθήκες που τον προ-
φυλάσσουν από κάθε μόλυνση.

●  Ο πάγος που χρησιμοποιείται για τα τρόφιμα και τα ποτά θα πρέπει να παράγεται από 
«πόσιμο νερό». 

●  Ο πάγος που χρησιμοποιείται για την ψύξη μη συσκευασμένων τροφίμων όταν αυτά 
σερβίρονται σε ανοιχτές βιτρίνες θα πρέπει να παράγεται από «πόσιμο νερό».

●  Οι συσκευές παραγωγής του πάγου, οι περιέκτες και τα σκεύη που χρησιμοποιούνται 
για την αποθήκευση και διάθεση του, θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε σημεία που 
εξασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος μόλυνσης.

●  Τα μέρη της συσκευής και τα σκεύη που έρχονται σε επαφή με τον πάγο πρέπει να 
απολυμαίνονται περιοδικά. Τα σκεύη πρέπει να κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλικά 
ώστε να μη σπάνε και να μην υπάρχει ο κίνδυνος της παρουσίας ξένων σωμάτων στον 
πάγο.

●  Ο χειρισμός του πάγου που χρησιμοποιείται στα ποτά δε θα πρέπει να γίνεται με γυμνά 
χέρια, όπως επίσης δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γυάλινα σκεύη ή διαφανή πλα-
στικά για το «φτυάρισμα» του πάγου.

Ατμός

●  Ο ατμός που χρησιμοποιείται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να είναι απαλλαγ-
μένος από κάθε ουσία που παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή ενδέχεται να μολύνει 
το προϊόν.
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●  Για την παραγωγή ατμού, που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα ή περιέχεται σε 
αυτά, θα πρέπει να χρησιμοποιείται «πόσιμο νερό».

●  Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η αφαλάτωση των συσκευών ατμού, η οποία και θα πρέπει 
να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Μη πόσιμο νερό 

●  Το μη «πόσιμο νερό», το οποίο χρησιμοποιείται για παραγωγή ατμού, ψύξη, κατάσβεση 
πυρκαγιάς και άλλους παρεμφερείς σκοπούς που δε σχετίζονται με τρόφιμα, πρέπει να 
διοχετεύεται μέσω χωριστών δικτύων, τα οποία να αναγνωρίζονται εύκολα και να μη 
συνδέονται καθόλου με τα συστήματα «πόσιμου νερού» ούτε να υπάρχει δυνατότητα 
αναρρόφησης στα συστήματα «πόσιμου νερού».

●  Δε συνιστώνται παροχές μη «πόσιμου νερού» στους χώρους παρασκευής τροφίμων.

●  Σε μερικές περιπτώσεις, για την πυρόσβεση χρησιμοποιούνται μάνικες που συνδέο-
νται με παροχές μη «πόσιμου νερού». Σε αυτές τις παροχές θα πρέπει να αναγράφεται 
ο σκοπός της χρησιμοποίησής τους ενώ οι σωληνώσεις τους θα πρέπει να έχουν δια-
φορετικό χρώμα. Οι μάνικες αυτές δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον καθαρι-
σμό.

2.2.9.  Προσωπικό, υγεία και ατομική υγιεινή 
1.  Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας από κάθε άτομο που κινείται σε 

χώρους όπου γίνονται εργασίες με τρόφιμα. Το άτομο αυτό πρέπει να φορά κατάλληλο, 
καθαρό και, όπου αρμόζει, προστατευτικό ρουχισμό.

●  Ο υπεύθυνος της επιχείρησης φροντίζει και έχει την ευθύνη μαζί με τον εργαζόμενο για 
την τήρηση των κανόνων υγιεινής που έχουν σχέση με την υγιεινή του προσωπικού. Η 
απαίτηση αυτή αφορά κάθε εργαζόμενο.

●  Η ατομική καθαριότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει πρακτικές που διασφαλίζουν την 
υγιεινή του ατόμου, ώστε να προστατεύονται τα τρόφιμα από πιθανές επιμολύνσεις.

●  Η ενδυμασία του προσωπικού θα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και να αλλάζει τακτικά 
σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής της επιχείρησης, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος 
επιμόλυνσης των τροφίμων.

●  Οι απαιτήσεις για την ενδυμασία στο χώρο εργασίας διαφέρουν ανάλογα με την εργα-
σία του εργαζομένου. 

●  Παρακάτω αναφέρονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται:

	 ❍  Από το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους προετοιμασίας και επεξεργα-
σίας των τροφίμων απαιτείται καθαρή ποδιά (στολή εργασίας ή παρόμοιο ένδυμα), 
κάλυμμα του τριχωτού της κεφαλής (σκούφος) και γάντια ή όχι, ανάλογα με την 
εργασία του εργαζομένου.

	 ❍  Από το προσωπικό που απασχολείται στους αποθηκευτικούς χώρους ή ως οδηγός 
απαιτείται καθαρή ποδιά, φόρμα ή άλλη στολή.
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	 ❍  Από το προσωπικό που απασχολείται στο σέρβις και από το προσωπικό που εργά-
ζεται στο μπαρ απαιτείται καθαρό ένδυμα, ποδιά ή στολή εργασίας.

●  Τα άτομα που εργάζονται στους χώρους προετοιμασίας και επεξεργασίας των τροφί-
μων θα πρέπει να εφαρμόζουν τους παρακάτω κανόνες υγιεινής:

	 ❍  Να έχουν φροντίσει για την καθαριότητα των χεριών τους. Να χρησιμοποιούν γάντια 
μίας χρήσεως στα τρόφιμα που είναι έτοιμα για κατανάλωση και τα οποία θα αλλά-
ζουν όταν αυτά σχιστούν και τουλάχιστον κάθε δύο ώρες ανάλογα, με τις εργασίες 
που κάνουν.

	 ❍  Να πλένουν τα χέρια τους μετά την επαφή με οποιοδήποτε μέρος του κεφαλιού 
τους.

	 ❍  Να μην καπνίζουν στους χώρους των τροφίμων.

	 ❍  Να μην τρώνε ή πίνουν στον χώρο των τροφίμων και κατά το χειρισμό των τροφί-
μων.

	 ❍  Να καλύπτουν με αδιάβροχο επίδεσμο τις πληγές στα χέρια ή σε οποιοδήποτε άλλο 
εκτεθειμένο σημείο του σώματος τους, ώστε να μην προκαλείται επιμόλυνση των 
τροφίμων. 

	 ❍  Να χρησιμοποιούν επιδέσμους έντονου χρώματος εάν χρειαστεί, ώστε να αναγνω-
ρίζονται εύκολα εάν αποκολληθούν.

	 ❍  Να μη φορούν κοσμήματα και να μην έχουν ψεύτικα ή βαμμένα νύχια, καθώς αυτά 
αποτελούν κίνδυνο επιμόλυνσης των τροφίμων. Σκουλαρίκια σε τρυπημένα αυτιά, 
βέρες και ρολόγια θα πρέπει να αφαιρούνται. 

	 ❍  Να μη μετακινούνται άσκοπα εκτός του χώρου και να επιστρέφουν πάλι στον ίδιο 
χώρο.

	 ❍  Να πλένουν τα χέρια τους κάθε φορά που χρειάζεται.

●  Τα άτομα που χειρίζονται έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα θα πρέπει:

	 ❍  Να έχουν κομμένα νύχια και όχι βαμμένα.

	 ❍  Να έχουν καθαρά μαλλιά, δεμένα πίσω και καλυμμένα πλήρως.

●  Απαγορεύεται η δοκιμή του φαγητού με το ίδιο κουτάλι χωρίς αυτό προηγουμένως να 
πλυθεί. Είναι αποδεκτή η δοκιμή του φαγητού ή του γλυκίσματος από τον υπεύθυνο 
κατά τη διάρκεια της παρασκευής του, αρκεί να γίνει με τρόπο που δε θα το μολύνει. 

●  Οι επισκέπτες στην κουζίνα, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού συντήρησης, θα 
πρέπει να φορούν προστατευτικό ρουχισμό και κάλυμμα του τριχωτού της κεφαλής 
(σκούφους), όπως και καλύμματα υποδημάτων, εάν παρουσιάζεται κίνδυνος επιμό-
λυνσης των τροφίμων. 

●  Το προσωπικό που παρασκευάζει προϊόντα υψηλού κινδύνου δε θα πρέπει να κυκλο-
φορεί στους άλλους χώρους της επιχείρησης με τη στολή εργασίας. Η στολή εργασίας 
θα πρέπει να αφαιρείται όταν ο εργαζόμενος απομακρύνεται για διάφορους λόγους από 
το χώρο εργασίας του, όπως για παράδειγμα για να καπνίσει.
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●  Το προσωπικό του χώρου τροφίμων πρέπει να είναι εκπαιδευμένο σε «βασικές αρχές 
υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων» σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 
ΕΦΕΤ και τις οδηγίες ανάλογα με τη θέση εργασίας (βλ. Παράρτημα) και την θέση που 
έχει στην επιχείρηση. 

2.  Απαγορεύεται η απασχόληση σε χώρους εργασίας με τρόφιμα οποιουδήποτε ατόμου 
είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχει από νόσημα που μεταδίδεται δια των τρο-
φών, ή ατόμου που φέρει για παράδειγμα μολυσμένα τραύματα ή έχει προσβληθεί από 
δερματική μόλυνση, έλκη ή διάρροια, όταν υφίσταται άμεσος ή έμμεσος κίνδυνος μόλυν-
σης των τροφίμων από παθογόνους μικροοργανισμούς.

●  Το προσωπικό θα πρέπει να είναι υγιές και να έχει βιβλιάριο υγείας που να πιστοποιεί 
ότι δεν πάσχει από νοσήματα ικανά να μεταδοθούν με τα τρόφιμα. Στις επισιτιστικές επι-
χειρήσεις το βιβλιάριο υγείας είναι υποχρεωτικό για όλους όσους εργάζονται εκεί, και 
θεωρείται, δηλαδή επανεξετάζεται7 ο υπάλληλος και ο ιδιοκτήτης, κάθε 5 έτη. 

●  Το βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψη κάποιου 
εργαζόμενου.

●  Σε περίπτωση που στο προσωπικό παρουσιαστεί κάποιο από τα νοσήματα που αναφέ-
ρονται, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων έχουν τη νομική υποχρέωση να λαμβάνουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη του κινδύνου μόλυνσης των τροφίμων. Αυτό 
περιλαμβάνει αποκλεισμό από την εργασία ή από συγκεκριμένους τομείς της εργασίας 
για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο.

●  Κάθε άτομο που εργάζεται στους χώρους τροφίμων θα πρέπει να ενημερώνει τους 
ανωτέρους του σε περίπτωση προσβολής του από κάποια ασθένεια όταν υπάρχει ο κίν-
δυνος μετάδοσής της με τα τρόφιμα. Θα πρέπει να ενημερώνει επειγόντως:

	 ❍  Όταν γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι είναι φορέας ή πάσχει από κάποια ασθένεια που 
μπορεί να μεταδοθεί στα τρόφιμα.

	 ❍  Όταν έχει κάποιο τραύμα, δερματική μόλυνση, έλκος, εμετό, διάρροια ή ανάλογη 
στομαχική διαταραχή. 

●  Την υποχρέωση αυτή την αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι με γραπτή δήλωση, την οποία 
υπογράφουν κατά την πρόσληψή τους.

●  Ο υπεύθυνος του προσωπικού θα πρέπει να ενημερώνεται στην έναρξη της βάρδιας 
για τυχόν ύπαρξη προβλήματος υγείας.

●  Ο υπεύθυνος του προσωπικού θα πρέπει να δέχεται γραπτή γνωμάτευση από ιατρό για 
την καταλληλότητα του ασθενούς εργαζομένου να επιστρέψει στην εργασία του.

●  Για την εφαρμογή της προσωπικής υγιεινής είναι υπεύθυνοι οι εργαζόμενοι. Οι δαπά-
νες τόσο για την προμήθεια όσο και για τον καθαρισμό της ενδυμασίας της εργασίας 
τους βαρύνουν την επιχείρηση.

7. Το ατομικό βιβλιάριο υγείας εκδίδεται από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητάς σας και 
συνήθως είναι κίτρινου χρώματος. Οι εξετάσεις που απαιτούνται είναι: Ακτινογραφία θώρακος, παρασι-
τολογική κοπράνων, ανάλυση αίματος (HIV, HbsAg, HVC, RPR), γενική ούρων, ψυχολογικές εξετάσεις.
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●  Το προσωπικό δεν επιτρέπεται να φορά κατά τις ώρες της εργασίας μάλλινα ενδύματα 
(από ύφασμα ή πλεκτά). Αν η χρήση τέτοιων ενδυμάτων επιβάλλεται λόγω χαμηλής 
θερμοκρασίας στον εργασιακό χώρο, αυτό θα γίνεται έτσι ώστε να καλύπτονται τα μάλ-
λινα ενδύματα από τη στολή εργασίας.

●  Απαγορεύεται η, με οποιαδήποτε ιδιότητα, επίσκεψη, απασχόληση ή είσοδος σε χώρους 
τροφίμων ατόμων που δεν έχουν την κατάλληλη ενδυμασία και άδεια από τον υπεύ-
θυνο της επιχείρησης για την είσοδό τους.

2.2.10.  Παραλαβή πρώτων υλών 

Η επιχείρηση τροφίμων δεν πρέπει να δέχεται καμία πρώτη ύλη ή συστατικό εάν γνωρίζει, ή 
έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται, ότι έχει προσβληθεί από παράσιτα, παθογόνους μικρο-
οργανισμούς ή τοξικές, αποσυντεθειμένες ή ξένες ουσίες σε βαθμό που, μετά τη συνήθη δια-
λογή ή/και τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες επεξεργασίας που εφαρ-
μόζουν οι επιχειρήσεις τροφίμων σύμφωνα με τους κανόνες της υγιεινής, θα είναι και πάλι 
ακατάλληλο προς βρώση.

●  Τα τρόφιμα θεωρούνται μη ασφαλή όταν έχουν μολυνθεί με τοξικές ουσίες ή παθογό-
νους μικροοργανισμούς σε επίπεδα που μπορεί να βλάψουν τους καταναλωτές. Θεω-
ρούνται επίσης μη ασφαλή εάν είναι αλλοιωμένα ή περιέχουν για παράδειγμα ανεπιθύ-
μητες ξένες ύλες. 

●  Τα τρόφιμα δε θα πρέπει να καταναλώνονται εάν περιέχουν υπολείμματα επικίνδυνων 
χημικών ουσιών ή επικίνδυνες ξένες ύλες.

●  Μερικοί κίνδυνοι, όταν παρουσιαστούν, καθιστούν το προϊόν κατευθείαν ακατάλληλο 
και επικίνδυνο για την υγεία (πχ τοξικές ουσίες ή γυαλιά). Για αυτούς τους κινδύνους 
απαιτείται να ληφθούν μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση αυτή.

●  Η επιχείρηση θα πρέπει να προμηθεύεται τις πρώτες και βοηθητικές ύλες από αξιόπι-
στους προμηθευτές, από προμηθευτές που διασφαλίζουν ότι η ποιότητα των προϊόντων 
αυτών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και της επιχείρησης. Είναι 
καλύτερο οι προμήθειες, όπου είναι εφικτό, να γίνονται από επιχειρήσεις που εφαρμό-
ζουν και τηρούν σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (ΣΔΑΤ). 

●  Κατά την παραλαβή ελέγχονται τα παρακάτω, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των 
προϊόντων που παραλαμβάνονται:

	 ❍  Η κατάσταση υγιεινής και η θερμοκρασία των μεταφορικών μέσων.

	 ❍  Η θερμοκρασία των προϊόντων. 

	 ❍  Η τοποθέτηση των προϊόντων μέσα στα μεταφορικά μέσα, ενώ πρέπει να γίνεται 
έλεγχος για παρουσία αντικειμένων ή προϊόντων που δυνητικά θέτουν σε κίνδυνο 
τα τρόφιμα.

	 ❍  Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά με μακροσκοπικό έλεγχο. Γίνεται έλεγχος για 
ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά όπως οσμή από χημικές ουσίες ή καύσιμα, και σημά-
δια αλλοίωσης όπως μούχλα ή σήψη.
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	 ❍  Η συσκευασία των πρώτων υλών, η οποία θα πρέπει να είναι άθικτη, ακέραια και 
καθαρή, χωρίς σημάδια αλλοιώσεων, εξωτερικές φθορές και παραμορφώσεις.

	 ❍  Η ημερομηνία λήξης.

●  Δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά: 

	 ❍  αλλοιωμένες πρώτες ύλες και συστατικά,

	 ❍  τρόφιμα στα οποία έχει λήξει ο προβλεπόμενος χρόνος διατήρησής τους,

	 ❍  τρόφιμα που δεν τηρήθηκε η σωστή θερμοκρασία μεταφοράς,

	 ❍  τρόφιμα με κατεστραμμένη συσκευασία.

●  Τα τρόφιμα αυτά θα πρέπει να επιστρέφονται στον προμηθευτή ή να αποθηκεύονται σε 
ειδικό χώρο και να φέρουν κάποια αναγνωριστική ένδειξη της ακαταλληλότητάς τους 
έως ότου απορριφθούν αργότερα.

●  Τα συσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός του αναγραφόμενου 
στην ετικέτα χρόνου διατήρησής τους. Συνιστάται ο χρόνος αυτός να είναι μεγάλος.

●  Για τη διατήρηση της ποιότητας πρέπει να ελέγχεται η ημερομηνία στην ένδειξη «ανά-
λωση κατά προτίμηση πριν από.. »

●  Κατά διαστήματα συνιστάται να γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την επιβεβαίωση 
της καταλληλότητας των πρώτων υλών και των συστατικών, σύμφωνα με το σύστημα 
ΑΚΚΣΕ της επιχείρησης. 

●  Οι έλεγχοι θα πρέπει να προσδιορίζουν τη γενική κατάσταση των προϊόντων και να 
συμπεριλαμβάνουν τις πιο εξειδικευμένες μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις.

●  Όπου είναι εφικτό, θα πρέπει να εξετάζεται η ικανότητα των προμηθευτών για τη δια-
νομή και το χειρισμό των τροφίμων κατά τη διανομή με ασφάλεια.

2.2.11.  Προετοιμασία τροφίμων
●  Για το χειρισμό διαφορετικών ειδών τροφίμων, όπως φρέσκα λαχανικά και κρέας κοτό-

πουλου, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικές επιφάνειες εργασίας, επιφάνειες 
κοπής και εργαλεία. 

●  Τα σκεύη που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι καθαρά και να αποφεύγεται όσο 
είναι δυνατόν ο χειρισμός των τροφίμων με γυμνά χέρια.

●  Η αποσυσκευασία των πρώτων υλών θα πρέπει να γίνεται αμέσως πριν χρησιμοποιη-
θούν και κατά προτίμηση σε διαφορετικό χώρο από αυτόν της προετοιμασίας. 

●  Τα εργαλεία, τα σκεύη και οι επιφάνειες εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται πάντα 
καθαρά. Εάν παρατηρηθούν φθορές, τα εργαλεία, τα σκεύη και οι επιφάνειες εργασίες 
αντικαθίστανται.

●  Οι πρώτες ύλες και τα τρόφιμα θα πρέπει να διατηρούνται για όσο το δυνατόν μικρότερο 
χρονικό διάστημα σε θερμοκρασίες ανάμεσα στους 5 °C και τους 60 °C. 

●  Η απόψυξη των κατεψυγμένων πρώτων υλών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή και ποτέ σε θερμοκρασία δωματίου.
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●  Προϊόντα που έχουν αποψυχθεί δεν καταψύχονται ξανά8.

●  Το προσωπικό θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στις βασικές αρχές υγιεινής και ασφά-
λειας των τροφίμων του ΕΦΕΤ, ώστε να αποφεύγονται οι αλληλομολύνσεις. 

2.2.12.  Θερμική επεξεργασία

Με τη θερμική επεξεργασία καταστρέφονται οι μικροοργανισμοί. Γι’ αυτό και θα πρέπει να 
γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.

●  Τα τρόφιμα που μαγειρεύονται/ψήνονται πρέπει να φτάσουν σε θερμοκρασία, στο 
κέντρο τους, τους 75°C ή 70 °C για δύο λεπτά. Οι ασφαλείς θερμοκρασίες ψησίματος 
των διαφόρων ειδών τροφίμων αναφέρονται παρακάτω.

●  Τα λίπη και έλαια που χρησιμοποιούνται για τηγάνισμα μπορούν να αποτελέσουν κίν-
δυνο για την υγεία των καταναλωτών. Είναι λοιπόν αναγκαίο να ελέγχεται αυστηρά η 
ποιότητά τους. 

●  Για το τηγάνισμα πρέπει να χρησιμοποιούνται λίπη και έλαια κατάλληλα για το σκοπό 
αυτό, να ακολουθούνται οι οδηγίες του προμηθευτή σχετικά με τη μέγιστη θερμοκρα-
σία που επιτρέπεται να θερμανθούν, και σε καμία περίπτωση η θερμοκρασία αυτή δεν 
πρέπει να ξεπερνά τους 180 °C. 

●  Τα λίπη και έλαια πρέπει να φιλτράρονται με ειδικό φίλτρο πριν από κάθε χρήση, ώστε 
να απομακρύνονται κομμάτια καμένων τροφίμων (οι φριτέζες πρέπει να είναι εφοδια-
σμένες με ειδική βρύση που να επιτρέπει το άδειασμά τους από το κάτω μέρος). 

●  Η ποιότητα των λιπών και ελαίων που χρησιμοποιούνται για τηγάνισμα πρέπει να ελέγ-
χεται τακτικά ως προς την οσμή, τη γεύση και το χρώμα, και θα πρέπει να αλλάζονται 
αμέσως μόλις παρατηρηθεί κάποια αλλοίωση σε ένα από τα παραπάνω χαρακτηρι-
στικά. Στο εμπόριο διατίθενται ειδικά κιτ (εργαλεία) για τον έλεγχο της ποιότητας των 
λιπών και ελαίων.

2.2.13.  Αποθήκευση και διατήρηση

Οι πρώτες ύλες και τα συστατικά που αποθηκεύονται στην επιχείρηση πρέπει να διατηρούνται 
υπό τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να αποφεύγεται κάθε επιβλαβής αλλοίωση και να προ-
φυλάσσονται από μολύνσεις.

●  Οι πρώτες ύλες και τα συστατικά θα πρέπει να αποθηκεύονται με κατάλληλες και υγιει-
νές συνθήκες, για να προστατεύονται από πιθανές αλλοιώσεις και επιμολύνσεις.

●  Στους αποθηκευτικούς χώρους θα πρέπει να τοποθετούνται τα προϊόντα (πρώτες ύλες, 
συστατικά, υλικά και αντικείμενα συσκευασίας και προϊόντα ημικατεργασμένα ή τελικά) 
τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας.

●  Η αποθήκευση των προϊόντων αυτών μπορεί να γίνει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

8. Εξαιρούνται τρόφιμα ζαχαροπλαστικής που προορίζονται για πάστες.
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ή σε ελεγχόμενες συνθήκες (θερμοκρασία ψύξης, κατάψυξης, υγρασίας, κλπ).

●  Είναι ορθή πρακτική η εφαρμογή ενός συστήματος για την εποπτεία και τον έλεγχο των 
θερμοκρασιών κατά την αποθήκευση. 

●  Η αποθήκευση των πρώτων υλών και των συστατικών θα πρέπει να γίνεται σε κατάλ-
ληλα διαμορφωμένους χώρους και σαφώς διαχωριζόμενους στην περίπτωση των 
παρασκευαστηρίων-εργαστηρίων. 

●  Στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει ειδικά ο 
χώρος αποθήκευσης των πρώτων υλών και των συστατικών να καθορίζεται σαφώς 
και να είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος επιμόλυνσης των 
υπολοίπων χώρων της επιχείρησης. 

●  Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί και τακτοποιημένοι, ώστε 
να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επιμόλυνσης των προϊόντων από ξένα σώματα και από 
επιβλαβή ζώα, έντομα και τρωκτικά.

●  Η αποθήκευση των προϊόντων σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία θα πρέ-
πει να αποφεύγεται.

●  Η αποθήκευση συσκευασμένων προϊόντων θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, 
ώστε να μην υποστεί καταστροφή η συσκευασία τους και υπάρξει κίνδυνος επιμόλυν-
σής τους (ειδικά οι ερμητικά κλειστοί περιέκτες και οι κονσέρβες). Τα προϊόντα των 
οποίων η συσκευασία έχει ανοιχθεί θα πρέπει να μεταφέρονται σε καθαρό περιέκτη για 
συντήρηση, εφόσον δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν άμεσα.

●  Σε μερικές περιπτώσεις είναι καλύτερα να μεταφέρεται το περιεχόμενο της ανοιγμένης 
συσκευασίας σε περιέκτη με κάλυμμα.

●  Η κατάλληλη ανακύκλωση των ξηρών προϊόντων ίσως είναι σημαντική στην ποιότητα 
των τροφίμων, αφορά όμως λιγότερο την ασφάλειά τους.

●  Η εφαρμογή σωστής ανακύκλωσης σύμφωνα με την αρχή FIFO (First In First Out) διευ-
κολύνει την παρακολούθηση των προϊόντων και των ημερομηνιών λήξης, την έγκαιρη 
χρησιμοποίηση των προϊόντων και την απομάκρυνση αυτών που έχουν λήξει. 

●  Μη βρώσιμα προϊόντα μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια των τροφίμων 
(πχ υλικά καθαρισμού). Τα προϊόντα αυτά πρέπει να αποθηκεύονται μακριά από τα τρό-
φιμα και με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορούν να τα μολύνουν.

●  Τα υλικά συσκευασίας και περιτύλιξης που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να αποθηκεύ-
ονται σε καθαρούς και ξηρούς χώρους, χωρίς έντομα ή τρωκτικά ή άλλες πηγές επιμό-
λυνσης.

●  Η αποθήκευση των προϊόντων ψύξης πρέπει να γίνεται στις κατάλληλες θερμοκρασίες 
ανάλογα με το είδος τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις της νομοθεσίας 
αφορούν τη θερμοκρασία των τροφίμων και όχι τη θερμοκρασία του αέρα του αποθη-
κευτικού χώρου. Η θερμοκρασία των ψυγείων πρέπει να διατηρείται ανάμεσα στον 1 
°C και στους 5 °C.

●  Για την τήρηση της νομοθεσίας πρέπει τα προϊόντα να χρησιμοποιούνται μέχρι την ανα-



249
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2  |  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ,  Ο Ρ Θ Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ , 

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  Κ Α Ι  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν

γραφόμενη ημερομηνία διατήρησής τους.

●  Τα νωπά προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε διαφορετικά ψυγεία από τα 
έτοιμα για κατανάλωση. Σε περίπτωση που αποθηκεύονται στο ίδιο ψυγείο θα πρέ-
πει να διατηρούνται χωριστά και καλυμμένα και να ακολουθείται η εξής σειρά: 

	 ❍  τα έτοιμα προς κατανάλωση πάντα πάνω από τα νωπά

	 ❍  τα φυτικά πάνω από τα ζωικά. Τα ψημένα με τα ψημένα. Ποτέ ωμά λαχανικά με ωμά 
κρέατα. Τα νωπά κρέατα τα τοποθετούμε σε σημείο όπου έχει καλύτερη ψύξη.

Σχήμα 5. Τρόποι αποθήκευσης τροφίμων

●  Τα ψυγεία δεν πρέπει να υπερφορτώνονται. Τα προϊόντα πρέπει να αερίζονται και να 
δροσίζονται από το ψύχος.

●  Όταν μαγειρεμένα τρόφιμα πρόκειται να αποθηκευτούν στην ψύξη θα πρέπει, πριν από 
την τοποθέτηση τους στο ψυγείο, να έχουν κρυώσει τουλάχιστον στους 21° C. Αυτή η 
διαδικασία θα πρέπει να γίνει μέσα σε δύο ώρες από τη θερμική επεξεργασία.

●  Οι σωστές συνθήκες αποθήκευσης των κατεψυγμένων προϊόντων παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων. Είναι δεδομένο ότι 
τα κατεψυγμένα προϊόντα απαγορεύεται να ξεπαγώσουν και να καταψυχθούν ξανά, και 
πρέπει να διατηρούνται στην κατάψυξη, σε θερμοκρασία -18 °C ή χαμηλότερη. 

●  Στις περιπτώσεις θαλάμων ψύξεως χωρητικότητας μεγαλύτερης των δέκα κυβικών 
μέτρων, οι χώροι αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να εφοδιάζονται με κατάλληλα όργανα 
αυτόματης καταγραφής για την παρακολούθηση, σε συχνά και τακτά χρονικά διαστή-
ματα, της θερμοκρασίας του αέρα στην οποία βρίσκονται τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης.

●  Τα ψυγεία και οι καταψύκτες θα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

●  Θα πρέπει να ακολουθείται πρόγραμμα απόψυξης, καθαρισμού, απολύμανσης και 
συντήρησης ψυγείων και καταψυκτών, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευα-
στή.
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2.2.14.  Έκθεση σε προθήκες και buffet
Οι πρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάμεσα προϊόντα και τα τελικά προϊόντα τα οποία ενδέ-
χεται να προσφέρονται για τον πολλαπλασιασμό παθογόνων μικροοργανισμών ή το σχηματι-
σμό τοξινών πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασίες που να μη συνεπάγονται κίνδυνο για 
την υγεία. 

●  Όσο το επιτρέπει η ασφάλεια των τροφίμων, επιτρέπεται η παραμονή τροφίμων εκτός 
χώρων ελεγχόμενης θερμοκρασίας επί περιορισμένο χρονικό διάστημα, όταν αυτό επι-
βάλλεται για πρακτικούς λόγους χειρισμού, κατά τη παρασκευή, τη μεταφορά, την απο-
θήκευση, την έκθεση και το σερβίρισμα των τροφίμων.

●  Όταν τα τρόφιμα πρέπει να διατηρούνται ή να σερβίρονται σε χαμηλή θερμοκρασία πρέ-
πει να ψύχονται το συντομότερο δυνατό μετά το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας υπό 
θερμότητα. Αν δε χρησιμοποιείται θερμότητα μετά το τελικό στάδιο παρασκευής, τα τρό-
φιμα θα πρέπει να παραμένουν σε θερμοκρασία που να μην προκαλεί κινδύνους για 
την υγεία.

●  Τα προϊόντα διατηρούνται είτε σε ψυχόμενες προθήκες σε θερμοκρασία μικρότερη των 
10 °C είτε σε θερμαινόμενες προθήκες σε θερμοκρασία πάνω από 60 °C.

●  Χρησιμοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισμός και πάντα ακολουθούνται οι οδηγίες του 
κατασκευαστή για τη διατήρηση των τροφίμων σε προθήκες με ψύξη ή θέρμανση.

●  Όταν είναι δυνατόν, τα τρόφιμα διατηρούνται καλυμμένα.

●  Στις βιτρίνες έκθεσης των τροφίμων θα πρέπει να τοποθετείται προστατευτικός υαλοπί-
νακας για την αποφυγή μολύνσεως των τροφίμων από τον άνθρωπο (πχ φτέρνισμα).

●  Τα σκεύη, οι περιέκτες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το χειρισμό των τρο-
φίμων σε προθήκες ή μπουφέ πρέπει να διατηρούνται καθαρά, να αλλάζονται εφόσον 
αλλάζει το είδος τροφίμου που εκτίθεται και να συντηρούνται ώστε να βρίσκονται σε 
καλή κατάσταση. Διαφορετικά θα πρέπει να αλλάζονται. 

●  Ιδιαίτερη σημασία έχει ο σωστός χειρισμός των εργαλείων και των σκευών, ώστε αυτά 
να μην πέφτουν μέσα στα τρόφιμα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιούνται 
εργαλεία που η λαβή τους να είναι μακρύτερη από τα μπολ σερβιρίσματος.

●  Πρέπει να αποφεύγεται, όσο είναι δυνατόν, ο χειρισμός των τροφίμων με γυμνά χέρια. 

●  Τα τρόφιμα που έχουν παραμείνει σε θερμοκρασία ανάμεσα στους 5 και τους 60 °C 
για δύο ώρες πρέπει να καταναλωθούν ή να μπουν στο ψυγείο. Αν έχουν παραμεί-
νει από δύο έως τέσσερις ώρες πρέπει να καταναλωθούν και να μην ψυχθούν. Αν 
έχουν παραμείνει πάνω από τέσσερις ώρες τα τρόφιμα αυτά πρέπει να απορρίπτονται. 
Οι οδηγίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για επιχειρήσεις που δε διαθέτουν ψυχόμε-
νες-θερμαινόμενες προθήκες.

2.2.15.  Σερβίρισμα

Τα τρόφιμα που έχουν παραμείνει σε θερμοκρασία ανάμεσα στους 5 και τους 60 °C για δύο 
ώρες πρέπει να καταναλωθούν ή να μπουν στο ψυγείο. Αν έχουν παραμείνει από δύο έως 
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τέσσερις ώρες πρέπει να καταναλωθούν και να μην ψυχθούν. Αν έχουν παραμείνει πάνω 
από τέσσερις ώρες τα τρόφιμα αυτά πρέπει να απορρίπτονται. Επίσης οι σερβιτόροι πρέπει 
να είναι πολύ προσεκτικοί στον τρόπο διαχείρισης των προϊόντων και των σκευών σερβι-
ρίσματος.

Σχήμα 6. Ασφαλής χειρισμός των σκευών σερβιρίσματος

2.2.16.  Απαιτήσεις για την προστασία της ασφάλειας των τροφίμων 

Όλα τα τρόφιμα τα οποία διακινούνται, αποθηκεύονται συσκευάζονται, εκτίθενται και μεταφέ-
ρονται, προφυλάσσονται από κάθε μόλυνση, η οποία ενδέχεται να τα καταστήσει ακατάλληλα 
προς βρώση και επιβλαβή για την υγεία.

●  Για την αποφυγή της μικροβιακής επιμόλυνσης το προσωπικό της επιχείρησης θα πρέ-
πει να τηρεί τους κανόνες ατομικής υγιεινής και να είναι εκπαιδευμένο ώστε να προ-
λαμβάνει πιθανές αιτίες επιμόλυνσης κατά την παραλαβή πρώτων υλών, την αποθή-
κευση και διατήρησή τους, ιδιαίτερα στην ψύξη και την κατάψυξη, όπως και κατά την 
επεξεργασία και διάθεση των τροφίμων. 

●  Για την αποφυγή της φυσικής επιμόλυνσης θα πρέπει, επιπλέον των παραπάνω, ο εξο-
πλισμός και η κτιριακή εγκατάσταση να είναι κατάλληλα για τα τρόφιμα, να συντηρού-
νται τακτικά και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Επίσης τα σκεύη και εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για το χειρισμό των τροφίμων θα πρέπει να αντικαθίστανται εφόσον 
έχουν υποστεί φθορές. 

●  Για την αποφυγή της χημικής επιμόλυνσης, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο χειρι-
σμό και την αποθήκευση χημικών ουσιών, ειδικά αυτών που χρησιμοποιούνται για τον 
καθαρισμό, την απολύμανση, τη μυοκτονία και την απεντόμωση. 
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2.2.17.  Καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων 

Πρέπει να θεσπιστούν επαρκείς διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι ελέγχονται τα έντομα και 
τα τρωκτικά.

●  Τα έντομα και τα τρωκτικά μεταφέρουν μεγάλο αριθμό παθογόνων μικροοργανισμών, 
καταστρέφουν τα τρόφιμα και τα υλικά συσκευασίας τους, αποτελούν κίνδυνο για την 
υγεία των εργαζομένων και είναι δείκτες της τήρησης κακών συνθηκών υγιεινής από 
την επιχείρηση. 

●  Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμησή τους είναι πολύ επικίν-
δυνες για τον άνθρωπο και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και εξειδικευμένη γνώση για 
τη χρησιμοποίησή τους.

●  Σε κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβλέπεται ο έλεγχος των εντόμων, αρουραίων, 
ποντικιών και πουλιών. 

●  Για τον έλεγχό τους θα πρέπει οι επιχειρήσεις να φροντίζουν για:

	 ❍  Τον περιορισμό της εισόδου εντόμων και τρωκτικών στην επιχείρηση.

	 ❍  Την κάλυψη των παραθύρων με σήτες.

	 ❍  Την τοποθέτηση ηλεκτρικών παγίδων για τα έντομα.

	 ❍  Τη σωστή αποθήκευση και ανακύκλωση των προϊόντων που διατηρούνται σε θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος.

	 ❍  Τις τακτικές επιθεωρήσεις, ακόμα και εάν χρειαστεί με τη βοήθεια ειδικών συμβού-
λων.

	 ❍  Τη χρήση εγκεκριμένων εντομοκτόνων.

●  Κατά τη χρήση των εντομοκτόνων θα πρέπει:

	 ❍  να μην ψεκάζονται τρόφιμα και οι επιφάνειες να πλένονται και να απολυμαίνονται 
μετά τον ψεκασμό.

	 ❍  τα ψεκαστικά υλικά να αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς χώρους που κλειδώνουν, 
μακριά από τους χώρους παραγωγής τροφίμων.

●  Σε μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης συνιστάται η καταπολέμηση να γίνεται με ειδικά για 
το σκοπό αυτό συνεργεία. 

●  Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν σχετικό αρχείο.

●  Στους χώρους παραγωγής συνιστάται η χρήση χημικών για την καταπολέμηση τρω-
κτικών και εντόμων να γίνεται όταν έχουν υπάρξει ενδείξεις για παρουσία τους και όχι 
προληπτικά. 

2.2.18.  Επικίνδυνες ουσίες 

Οι επικίνδυνες ή/και μη εδώδιμες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των ζωοτροφών, πρέπει 
να φέρουν την κατάλληλη σήμανση και να αποθηκεύονται σε χωριστούς και ασφαλείς περι-
έκτες.
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●  Τα τρόφιμα που έχουν μολυνθεί ή αυτά στα οποία έχει λήξει ο χρόνος διατήρησής τους 
πρέπει να απομακρύνονται από τους χώρους των τροφίμων ή/και να φέρουν κάποιο 
διακριτικό γνώρισμα που να διευκολύνει την αναγνώρισή τους. Πρέπει να τοποθετού-
νται σε ξεχωριστούς χώρους από τα άλλα προϊόντα εάν υπάρχει ο κίνδυνος της επιμό-
λυνσης.

●  Δοχεία ή περιέκτες κατασκευασμένοι για μη βρώσιμα και επικίνδυνα υλικά, όπως 
υλικά για τον καθαρισμό, πρέπει να είναι ευδιάκριτα επισημασμένοι, κλειστοί και να 
αποθηκεύονται μακριά από τους χώρους επεξεργασίας και αποθήκευσης των τροφί-
μων. Δεν πρέπει με κανέναν τρόπο τα παραπάνω υλικά να έρθουν σε επαφή με τους 
περιέκτες των τροφίμων.

●  Χημικές ουσίες (πχ τα εντομοκτόνα και οι χημικές ουσίες καθαρισμού) ή άλλες μη 
εδώδιμες ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο στην υγεία πρέπει να φέρουν 
κατάλληλη σήμανση με προειδοποίηση για την τοξικότητα και τη χρήση τους και να 
αποθηκεύονται σε χώρους ή ντουλάπια που κλειδώνουν. Επιπλέον θα πρέπει να καθο-
ρίζονται τα άτομα που θα τα χειρίζονται, τα οποία και θα πρέπει να έχουν δεχθεί ανά-
λογη εκπαίδευση γι’ αυτό. 

Σχήμα 7. Σημάνσεις για επικίνδυνα υλικά

2.2.19.  Κατάρτιση προσωπικού 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν την επίβλεψη και την καθοδήγηση 
ή/ και κατάρτιση σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων όσων χειρίζονται τρόφιμα, ανάλογα με 
τις εκτελούμενες εργασίες.

●  Το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδεύεται σε «βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας 
των τροφίμων», σύμφωνα με την επίσημη εκπαίδευση του ΕΦΕΤ, και να έχει βεβαίωση 
για την τεκμηρίωση της εκπαίδευσής του. 

●  Στις επιχειρήσεις τροφίμων που απαιτείται εφαρμογή πλήρους συστήματος HACCP, οι 
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων πρέπει να φροντίζουν, ώστε οι αρμόδιοι για την διατή-
ρηση του συστήματος HACCP στην επιχείρηση τροφίμων να έχουν καταρτισθεί επαρ-
κώς στις αρχές του HACCP και το προσωπικό στις επιπλέον υποχρεώσεις που προκύ-
πτουν από το σύστημα.
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2.2.20.  Γενικές οδηγίες για διατήρηση τροφίμων στις κατάλληλες θερμοκρασίες
●  Οι πρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάμεσα προϊόντα και τα τελικά προϊόντα, τα οποία 

προσφέρονται για τον πολλαπλασιασμό παθογόνων μικροοργανισμών ή το σχηματισμό 
τοξινών, πρέπει να διατηρούνται σε κατάλληλες θερμοκρασίες. 

●  Επιτρέπεται η παραμονή τροφίμων εκτός χώρων ελεγχόμενης θερμοκρασίας για διά-
στημα μικρότερο των τεσσάρων ωρών, όταν αυτό επιβάλλεται από πρακτικούς λόγους 
χειρισμού κατά την παρασκευή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την έκθεση και το σερ-
βίρισμα των τροφίμων.

●  Όταν τα τρόφιμα διατηρούνται ή σερβίρονται σε χαμηλή θερμοκρασία πρέπει να ψύχο-
νται το συντομότερο δυνατό μετά την τελευταία θέρμανση. Εάν δε χρησιμοποιείται θέρ-
μανση, τότε τα τρόφιμα ψύχονται μετά το τελικό στάδιο παρασκευής σε τέτοια θερμο-
κρασία που προστατεύεται η ασφάλειά τους.

●  Κάθε ευαλλοίωτο έτοιμο προς κατανάλωση τρόφιμο το οποίο έχει διατηρηθεί σε θερ-
μοκρασίες μεταξύ 5 °C και 60 °C (μπεν μαρί, θερμοθάλαμο, φούρνο):

Α)  για χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ωρών πρέπει να ψύχεται ή να καταναλώνεται 
αμέσως.

Β) για χρονικό διάστημα από δύο έως τέσσερις ώρες πρέπει να καταναλώνεται αμέσως.
Γ)  για χρονικό διάσημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ωρών πρέπει να απορρίπτεται και να 

μην καταναλώνεται.

2.2.21.  Διατήρηση τροφίμων με ψύξη
Οι χώροι τροφίμων στα εστιατόρια πρέπει να διαθέτουν ψυγεία και καταψύκτες, σε μέγεθος 
και αριθμό που να ικανοποιούν τις ανάγκες διατήρησης των ωμών συστατικών και των τρο-
φίμων. 

●  Τα τρόφιμα στα οποία μπορούν να αναπτυχθούν παθογόνοι μικροοργανισμοί πρέπει 
να διατηρούνται σε θερμοκρασία 5ο C ή χαμηλότερη ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητά 
τους και να μπορούν να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

●  Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στους θαλάμους-ψυγεία, στους οποίους εμφανί-
ζονται αυξομειώσεις της θερμοκρασίας λόγω του συχνού ανοίγματος της πόρτας τους.

●  Τα συστατικά ή τα τρόφιμα που διατηρούνται σε ψύξη, όταν πρόκειται να χρησιμοποι-
ηθούν θα πρέπει να βγαίνουν εκτός ψύξης σε μικρές ποσότητες, ώστε η επεξεργασία 
τους να επιτελείται γρήγορα και να μην αυξάνεται η θερμοκρασία τους. 

●  Ο χρόνος που μπορούν τα τρόφιμα να παραμένουν σε μη κατάλληλη θερμοκρασία 
εξαρτάται από τη θερμοκρασία του χώρου επεξεργασίας και από το είδος της επεξερ-
γασίας που θα υποστεί το τρόφιμο πριν από το σερβίρισμά του. 

●  Μερικά από τα τρόφιμα της κατηγορίας αυτής είναι:
  Ωμά κρέατα, πουλερικά και ψάρια, τα οποία πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία 5ο 

C ή χαμηλότερη για τους παρακάτω λόγους: 

	 ■  Για τη διατήρηση της ποιότητάς τους.
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	 ■  Για να μην αναπτυχθούν μικροοργανισμοί αλλοίωσης. Έτσι θα αυξηθεί η διατηρησι-
μότητά τους.

	 ■  Για την πρόληψη της ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών όπως η σαλμονέλα. 
 Ολόκληρα αβγά, τα οποία θα πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο και να χρησιμοποιού-
νται μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία ανάλωσής τους.

●  Η μεταφορά των τροφίμων με ψύξη θα πρέπει να οργανώνεται έτσι ώστε να περιορίζε-
ται η παραμονή τους σε συνθήκες περιβάλλοντος και να μην αυξάνεται η θερμοκρασία 
τους. Αυτό επιτυγχάνεται όταν:

	 ❍  τα τρόφιμα αποθηκεύονται κατευθείαν μετά τη μεταφορά τους,

	 ❍  μεταφέρονται πρώτα στους χώρους διατήρησης τα τρόφιμα ψύξης, μετά τα τρόφιμα 
κατάψυξης και τέλος τα τρόφιμα της μαναβικής.

●  Η διατήρηση τροφίμων σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 5ο C εξαιρείται στις εξής περι-
πτώσεις: 

	 ❍  σε τρόφιμα τα οποία πρόκειται να σερβιριστούν άμεσα και ζεστά,

	 ❍  στα τρόφιμα τα οποία διατηρούνται (στα πλαίσια των ημερομηνιών ανάλωσής τους) 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος λόγω της σύστασής τους ή της επεξεργασίας τους,

	 ❍  στα κονσερβοποιημένα ή αποστειρωμένα τρόφιμα έως ότου ανοιχτεί η συσκευασία 
τους.

Τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα με υψηλή οξύτητα (όπως κονσέρβες με φρούτα, τομάτες 
κα) δεν απαιτείται να αποθηκευτούν σε ψυχρές συνθήκες για τη διασφάλιση της ποιότητάς 
τους μετά το άνοιγμα της συσκευασίας τους. Θα πρέπει όμως το τρόφιμο να απομακρυν-
θεί από την κονσέρβα και να διατηρηθεί σε άλλο περιέκτη, ώστε να προληφθεί η αντίδρασή 
του με το μεταλλικό κουτί.

Εικόνα 2. Μετάγγιση και διατήρηση κονσερβοποιημένου τροφίμου

	 ❍  στα τρόφιμα τα οποία ωριμάζουν και τα οποία δε διατηρούνται σε ψύξη κατά τη 
διάρκεια της ωρίμανσής τους.

●  Κατά τη διάρκεια του σερβιρίσματος ή της διάθεσής τους τα τρόφιμα μπορεί να διατη-
ρούνται έως τέσσερις ώρες σε θερμοκρασία ανάμεσα στους 5° C και τους 60° C. Αυτό 
ισχύει για μία και μόνο φορά (δεν επιτρέπεται το σερβίρισμα για μία ώρα και την επό-
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μενη φορά για τρεις ώρες για το ίδιο φαγητό). Ο έλεγχος της ώρας επιτυγχάνεται με την 
παρακολούθηση της ώρας σερβιρίσματος του συγκεκριμένου φαγητού.

●  Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη στη λειτουργία του εξοπλισμού ψύξης ή κατά-
ψυξης, η πόρτα θα πρέπει να παραμένει κλειστή και να ανοίγει μόνο σε έκτακτη ανάγκη. 
Έτσι θα περιοριστεί, όσο είναι δυνατόν, η αύξηση της θερμοκρασίας. Όταν το ψυγείο και 
ο καταψύκτης επαναλειτουργήσουν, εξετάζεται η κατάσταση των προϊόντων. 

●  Τα κατεψυγμένα προϊόντα, αν αυτά έχουν αποψυχθεί, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
άμεσα, να μαγειρευτούν, να αποθηκευθούν στην ψύξη για δύο ώρες το πολύ ή να 
απορριφθούν.

	 ❍  Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία ίση ή χαμη-
λότερη των –18° C.

	 ❍  Τα παγωτά σε βιτρίνες έκθεσης διατηρούνται σε θερμοκρασία -18° C με -14° C.

●  Για τα προϊόντα ψύξης υπολογίζεται ο χρόνος που έχουν παραμείνει στην επικίνδυνη 
ζώνη θερμοκρασίας (5° C έως 60° C). Αν αυτός ξεπερνά τις τέσσερις ώρες θα πρέπει να 
απορριφθούν. 

●  Η απόψυξη των τροφίμων πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο που να περιορίζει στο 
ελάχιστο τον κίνδυνο ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών ή το σχηματισμό τοξι-
νών στα τρόφιμα. 

●  Κατά την απόψυξη τα τρόφιμα πρέπει να μένουν σε θερμοκρασίες που δεν προκαλούν 
κίνδυνο στην υγεία. 

●  Η απόψυξη πρέπει να γίνεται σε ψυγείο ή σε κατάλληλο για το σκοπό αυτό θάλαμο από-
ψυξης σε θερμοκρασία ίση ή χαμηλότερη των 5° C. 

●  Εναλλακτικά η απόψυξη μπορεί να γίνεται με τη χρήση τρεχούμενου πόσιμου νερού, 
θερμοκρασίας ίσης ή χαμηλότερης των 21° C για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 
τριών ωρών ή με τη χρήση φούρνου μικροκυμάτων και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

●  Όταν τα υγρά που παράγονται από τη διαδικασία απόψυξης ενδέχεται να προκαλέσουν 
κίνδυνο στην υγεία πρέπει να αποστραγγίζονται επαρκώς. Μετά την απόψυξη ο χειρι-
σμός των τροφίμων πρέπει να γίνεται με τρόπο που να περιορίζει στο ελάχιστο τον κίν-
δυνο ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών ή το σχηματισμό τοξινών. 

2.2.22.  Διατήρηση τροφίμων με θέρμανση

Τα «θερμά» τρόφιμα (βλ. Πίνακα: Τρόφιμα που πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους θερ-
μοκρασίας) θα πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία ίση ή μεγαλύτερη των 60ο C όταν:

	 ❍  πρόκειται να σερβιριστούν ή να πωληθούν άμεσα,

	 ❍  πρόκειται να μεταφερθούν στο σημείο στο οποίο θα σερβιριστούν.

●  Τα προϊόντα που έχουν διατηρηθεί ανάμεσα στους 5° C και τους 60° C για δύο ώρες ή 
λιγότερο μπορούν να καταναλωθούν ή να ψυχθούν. 
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●  Αν έχουν παραμείνει σε αυτές τις θερμοκρασίες από δύο έως τέσσερις ώρες, πρέπει να 
καταναλωθούν και δεν μπορούν να ψυχθούν. 

●  Τέλος, αν έχουν παραμείνει πάνω από τέσσερις ώρες πρέπει να απορριφθούν.

●  Τα προϊόντα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία κατά την παρασκευή τους θα 
πρέπει να ψύχονται γρήγορα μετά από αυτή. 

●  Τα τρόφιμα θα πρέπει να ψύχονται από τους 60° C στους 21° C σε δύο ώρες και στη 
συνέχεια στους 5° C σε άλλες δύο ώρες και να αποθηκεύονται υπό ψύξη, για παρά-
δειγμα σε θερμοκρασία 5° C ή χαμηλότερη. 

●  Για τη διευκόλυνση της ψύξης τα τρόφιμα μπορεί να διαιρούνται σε κομμάτια ή να 
ψύχονται ανά παρτίδα. 

●  Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την ψύξη δε θα πρέπει να υπερφορτώνεται με 
προϊόντα πέραν της προβλεπόμενης ποσότητας για την οποία κατασκευάστηκε.

είδος περιγραφή

Κρέας και ψάρια μαγειρε-
μένα, προϊόντα αυτών.

Περιλαμβάνει προπαρασκευασμένα τρόφιμα, πίτες κρέατος, 
κυνήγι, αλλαντικά, προϊόντα βασισμένα στα ψάρια, πατέ, βραστά 
κρέατα.

Μαγειρεμένο κρέας σε 
κονσέρβες που έχουν 
παστεριωθεί.

Τυπικές μεγάλες συσκευασίες χοιρινού ζαμπόν ή ωριμασμένη 
χοιρινή σπάλα.

Μαγειρεμένα λαχανικά.

Περιλαμβάνει δημητριακά, ρύζι και όσπρια. Μερικά μαγειρε-
μένα λαχανικά ή επιδόρπια μπορεί να έχουν υψηλή συγκέντρωση 
ζάχαρης* (πιθανά συνδυάζεται με άλλους παράγοντες όπως η 
οξύτητα) για την πρόληψη της ανάπτυξης παθογόνων βακτηρίων. 
Αυτά δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλονται σε ελέγχους θερμο-
κρασίας.

Κάθε μαγειρεμένο τρόφιμο 
που περιέχει αβγά ή τυρί. 

Περιλαμβάνει και τάρτες φρούτων και γλυκίσματα.

Προπαρασκευασμένες 
σαλάτες και σάλτσες

Περιλαμβάνει μαγιονέζα και προπαρασκευασμένες σαλάτες με 
μαγιονέζα ή άλλα είδη σάλτσας. Μερικές σαλάτες ή σάλτσες μπο-
ρεί να έχουν τέτοια σύνθεση (υψηλό επίπεδο της οξύτητας**) που 
να αποτρέπει την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών.

Μαλακά τυριά/ τυριά που 
ωριμάζουν με μύκητες 
(μετά την ωρίμανση).

Στα τυριά αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: Camembert, Brie, Stil-Camembert, Brie, Stil-, Brie, Stil-Brie, Stil-, Stil-Stil-
ton, Roquefort, Δανέζικο Μπλε και άλλα παρόμοια είδη τυριών.

Καπνιστό ή ωριμασμένο 
ψάρι ή ωμά σκομβροειδή 
ψάρια. 

Για παράδειγμα καπνιστός σολομός, καπνιστή πέστροφα, καπνι-
στό σκουμπρί κα. Επίσης ωμός τόνος, πέστροφα και άλλα σκομ-
βροειδή.
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είδος περιγραφή

Επιδόρπια χαμηλής οξύτη-
τας και προϊόντα κρέμας.

Περιλαμβάνει επιδόρπια και γαλακτοκομικά προϊόντα, φρέσκα 
τυριά και κέικ με κρέμα. Μερικές τεχνητές κρέμες είναι δυνα-
τόν να διατηρούνται ακόμα και σε θερμοκρασίες περιβάλλο-
ντος, λόγω της χαμηλής ενεργότητας του νερού ή/και της υψηλής 
συγκέντρωσης ζάχαρης. Είναι απαραίτητο να παρέχονται διευκρι-
νήσεις από τους προμηθευτές. 

Σάντουιτς που περιέχουν 
κάποιο από αυτά τα  
προϊόντα.

Περιλαμβάνονται ωμές πίτες και πίτες με λουκάνικα, μη ψημένες 
πίτσες και φρέσκα ζυμαρικά.

*Βασικό σημείο είναι η ενεργότητα νερού (aw), **Κρίσιμο όριο είναι το pH 4,5 ή χαμηλότερο

Πίνακας 12. Τρόφιμα που πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους θερμοκρασίας 

2.2.23.  Κριτήρια παραλαβής ή απόρριψης πρώτων υλών 

τρόφιμο παραλαβή απόρριψη

Κρέας και κιμάς
(Μέγιστη 
θερμοκρασία 
παραλαβής 7° C)

Χρώμα κόκκινο με 
φυσικό χρώμα λίπους
Δομή σφιχτή και ελαστική

Χρώμα καφέ (κυρίως στο εσωτερικό του 
κιμά) ή πράσινο, κηλίδες λευκές, μαύρες, 
πράσινες
Δομή γλοιώδης, βλεννώδης, σαν κόλλα
Μυρωδιά ξινή

Κοτόπουλα
(Μέγιστη 
θερμοκρασία 
παραλαβής 7° C)

Χρώμα φυσικό
Δομή σφικτή και ελαστική

Χρώμα μοβ, πράσινο (σημείο 
ευκολότερης διαπίστωσης γύρω από το 
λάρυγγα)
Δομή γλοιώδης, βλεννώδης, σαν κόλλα
Μυρωδιά δυσάρεστη

Αβγά
(Μέγιστη 
θερμοκρασία 
παραλαβής 7° C)

Κέλυφος καθαρό και 
ανέπαφο
Ασπράδι συνδεμένο με 
τον κρόκο
Κρόκος ακέραιος, 
ανέπαφος, διακριτός

Κέλυφος σπασμένο ή ραγισμένο ή με 
ρύπους
Μυρωδιά δυσάρεστη

Ψάρια
(Μέγιστη 
θερμοκρασία 
παραλαβής 7° C)

Χρώμα ζωηρό, δέρμα 
γυαλιστερό, βράγχια 
ζωηρά, κόκκινα, μάτια 
γυαλιστερά, γεμάτα
Μυρωδιά θάλασσας
Δομή σάρκας σφικτή και 
ελαστική

Χρώμα θαμπό, γκρίζα βράγχια, στεγνό 
δέρμα
Μάτια θολά, περιφερειακά κόκκινα
Μυρωδιά έντονης ψαρίλας, αμμωνίας
Δομή χαλαρή, μαλακή. Αν πιέσετε 
το δάχτυλό σας παραμένει επάνω το 
αποτύπωμα κατά την πίεση
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τρόφιμο παραλαβή απόρριψη

Όστρακα
(Μέγιστη 
θερμοκρασία 
παραλαβής 7° C και 
ζωντανά)

Μυρωδιά θάλασσας
Κελύφη κλειστά και γερά

Κελύφη ανοικτά
Περιεχόμενο μαλακό, γλοιώδες
Μυρωδιά έντονη ψαρίλας

Πίνακας 13. Συνοπτικός πίνακας κριτηρίων μακροσκοπικού ελέγχου

2.2.24.  Θερμοκρασίες ασφαλούς ψησίματος

Εικόνα 3. Ασφαλής θερμοκρασιακή διαχείριση τροφίμων9

προϊόν

ελάχιστη εσωτερική 
θερμοκρασία του 
προϊόντος κατά το 

ψήσιμο

άλλες απαιτήσεις μαγειρέματος  
και συστάσεις

Κοτόπουλο9

(ολόκληρο)
74° C για 15 
δευτερόλεπτα

Το κοτόπουλο συνήθως επιμολύνεται 
με μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών σε 
σχέση με τα άλλα κρέατα και γι’ αυτό 
πρέπει να μαγειρεύεται καλά

9. Η ορθότερη πρακτική είναι η χρήση θερμομέτρου στο ψήσιμο και στην επαναθέρμανση του στοιχείου. 
Ο συνειδητοποιημένος επιχειρηματίας εστίασης κάνει πάντα ένα «δώρο» στην κουζίνα (στον σεφ), 
ώστε να προλάβει δυσμενείς καταστάσεις στην ποιότητα (κρύο έδεσμα που σερβιρίστηκε), καθώς 
και στην ασφάλεια του τροφίμου (ορθό ψήσιμο). Στην περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει το κρέας του 
(μοσχάρι, αρνί) μισοψημένο, τότε οφείλουμε να του το σερβίρουμε όπως το επιθυμεί, αφού έχει ανα-
λάβει ο ίδιος την ευθύνη. 
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προϊόν

ελάχιστη εσωτερική 
θερμοκρασία του 
προϊόντος κατά το 

ψήσιμο

άλλες απαιτήσεις μαγειρέματος  
και συστάσεις

Γέμιση και γεμιστό κρέας
Πιάτα που συνδυάζουν 
ωμό και μαγειρεμένο 
κρέας

74° C για 15 
δευτερόλεπτα

Η γέμιση συμπεριφέρεται ως μονωτής 
θερμότητας εμποδίζοντάς τη να φτάσει στο 
κέντρο του κρέατος και γι’ αυτό πρέπει να 
μαγειρεύεται ξεχωριστά

Κιμάς
(μοσχάρι, χοιρινό ή άλλο 
κρέας ή ψάρι)

68° C για 15 
δευτερόλεπτα

Η κιμαδοποίηση έχει ως αποτέλεσμα 
τη μεταφορά και την ανάμειξη των 
μικροοργανισμών από την επιφάνεια σε 
όλη τη μάζα του κρέατος
Εναλλακτικές (ισοδύναμες) ελάχιστες 
εσωτερικές θερμοκρασίες μαγειρέματος:
70° C για 1 δευτερόλεπτο
68° C για 15 δευτερόλεπτα
66° C για 1 λεπτό
63° C για 3 λεπτά

Καπνιστά αλατισμένα
αλίπαστα κρέατα

Μπριζόλες:
68° C για 15 
δευτερόλεπτα
Ζαμπόν/Βραστά:
68° C για 15 
δευτερόλεπτα

Κατά τη διαδικασία της αλιπάστωσης – 
αλατίσματος (σπετσάρισμα) οι παθογόνοι 
μικροοργανισμοί μπορεί από την 
επιφάνεια να μεταφερθούν στο εσωτερικό 
του κρέατος

Χοιρινό, μοσχάρι και αρνί

Μπριζόλες – 
Πανσέτα - Παϊδάκια:
63° C για 15 
δευτερόλεπτα
Ψητά:
63° C για 4 λεπτά

Εναλλακτικές εσωτερικές θερμοκρασίες 
μαγειρέματος για ψητά κρέατα μόσχου και 
χοιρινού:
54° C για 112 λεπτά
56° C για 56 λεπτά
57° C για 36 λεπτά
58° C για 28 λεπτά
59° C για 18 λεπτά
60° C για 12 λεπτά
61° C για 8 λεπτά
62° C για 5 λεπτά
63° C για 4 λεπτά

Ψάρι
63° C για 15 
δευτερόλεπτα

Ψάρι το οποίο έχει τεμαχισθεί σε 
μεγάλα ή πολύ μικρά κομμάτια ή έχει 
αλεσθεί πρέπει να μαγειρευτεί σε 
εσωτερική θερμοκρασία των 68° C για 15 
δευτερόλεπτα
Το γεμιστό ψάρι πρέπει να μαγειρευτεί σε 
εσωτερική θερμοκρασία των 74° C για 15 
δευτερόλεπτα
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προϊόν

ελάχιστη εσωτερική 
θερμοκρασία του 
προϊόντος κατά το 

ψήσιμο

άλλες απαιτήσεις μαγειρέματος  
και συστάσεις

Αβγά με κέλυφος
(για άμεσο σερβίρισμα)

63° C για 15 
δευτερόλεπτα

Εάν τα αβγά μαγειρεύονται και 
διατηρούνται ζεστά για μετέπειτα 
σερβίρισμα, πρέπει να μαγειρευτούν 
σε εσωτερική θερμοκρασία των 68° C 
ή υψηλότερη για 15 δευτερόλεπτα και 
ύστερα να διατηρηθούν στους 60° C.
Πιάτα που περιέχουν αβγά πρέπει να 
μαγειρευτούν σε εσωτερική θερμοκρασία 
των 74° C για 15 δευτερόλεπτα
Μαγειρέψτε όσα αβγά χρειάζονται για 
τις ανάγκες σας ή τις παραγγελίες σας. 
Ποτέ μην τοποθετείται τα αβγά κοντά στο 
φούρνο ή την ψησταριά.

2.2.25.  Ειδικές οδηγίες για ψησταριές

Απαγορεύεται κατά την παραγωγή γύρου να χρησιμοποιούνται υπολείμματα επεξεργα�
σίας του κρέατος.

●  Πλύνετε καλά τα χέρια σας και στεγνώστε τα με χαρτί μιας χρήσεως πριν αρχίσετε το 
ψήσιμο. Κάντε το ίδιο κάθε φορά που πιάνετε κάτι άλλο.

●  Ψήνετε στη σωστή θερμοκρασία και στο σωστό χρόνο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δίνεται στο ψήσιμο του κοτόπουλου.

●  Τα κοτόπουλα που πρόκειται να γίνουν ψητά είναι προτιμότερο, μετά από ένα καλό πλύ-
σιμο, να τοποθετούνται στο ψυγείο μέσα σε λεκάνη που περιέχει μαρινάδα από λεμόνι, 
λάδι, αλάτι και μυρωδικά και να παραμένουν για λίγες ώρες.

●  Στην περίπτωση του κατεψυγμένου γύρου, αυτός ψήνεται χωρίς προηγουμένως να απο-
ψυχθεί. Απαγορεύεται η εκ νέου ψύξη, αποθήκευση και αναθέρμανση στην περίπτωση 
που μέρος του περισσέψει. Αυτό αποτελεί μεγάλο κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης.

●  Κατά το ψήσιμο των μπιφτεκιών η θερμοκρασία πρέπει να φτάσει στους 75° C ή στους 
70° C για δύο λεπτά τουλάχιστον στο κέντρο των προϊόντων ώστε να διασφαλιστεί ότι 
έχουν καταστραφεί πιθανοί παθογόνοι μικροοργανισμοί. Ελέγχετε δειγματοληπτικά τη 
θερμοκρασία των προϊόντων κατά το ψήσιμο ανά τακτά διαστήματα τρυπώντας τα με 
απολυμασμένο θερμόμετρο στο κέντρο τους τη στιγμή που ο ψήστης τα κατεβάζει από 
τη φωτιά.

●  Ο γύρος δε θα κόβεται αν δεν έχει ροδοκοκκινίσει και τα σουβλάκια δε θα βγαίνουν από 
τη φωτιά αν δεν ψηθούν καλά, ακόμα και αν οι πελάτες ή οι παραγγελίες καθυστερήσουν.

●  Ο ψήστης θα πρέπει να ελέγχει την θερμοκρασία στην επιφάνεια του γύρου τη στιγμή 
που αυτός κόβεται. Αυτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 75° C.
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●  Το λάδι που χρησιμοποιείται στη φριτέζα για τηγάνισμα θα πρέπει να διηθείται κάθε 
φορά πριν από τη χρήση του.

●  Το λάδι στη φριτέζα πρέπει να αλλάζει μετά από τρεις χρήσεις και η θερμοκρασία τηγα-
νίσματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 180° C.

●  Απαγορεύεται να δοκιμάζετε τα τρόφιμα με λερωμένα εργαλεία ή με τα δάχτυλα. Μετά 
τη δοκιμή μη χρησιμοποιείτε ξανά το ίδιο εργαλείο εάν προηγουμένως δεν το έχετε 
πλύνει.

●  Μην ψήνετε πίτες στην ίδια σχάρα που ψήνονται και ωμά είδη. Ψήστε τις σε διαφορε-
τική σχάρα.

●  Κατά το σερβίρισμα θα πρέπει:

	 ❍  Να χρησιμοποιείτε λαβίδες και ποτέ γυμνό χέρι.

	 ❍  Να χρησιμοποιείτε διαφορετικό μαχαίρι κοπής για το γύρο και διαφορετικό για το 
κοτόπουλο και το χοιρινό.

	 ❍  Να χρησιμοποιείτε διαφορετικό εξοπλισμό (σκεύη, λαβίδες σερβιρίσματος) για το 
κοτόπουλο και το χοιρινό.

●  Κατά την κοπή και διάθεση του γύρου πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες υγιεινής, και 
οι χειρισμοί του προϊόντος πρέπει να είναι τέτοιοι που να προστατεύουν το γύρο από 
επιμολύνσεις, κυρίως μετά το ψήσιμό του.

●  Όταν χρησιμοποιείτε σακουλάκια για να τοποθετήσετε μέσα τους τα προϊόντα δε θα 
πρέπει να τα πιάνετε εσωτερικά για να τα ανοίξετε. Έτσι, θα αποφευχθεί η μεταφορά 
μικροβίων από το χέρι σε αυτά.

●  Κατά την ετοιμασία της πίτας δε θα πρέπει να τοποθετείτε το γυμνό χέρι πάνω στη 
ψημένη πίτα.

●  Τα υλικά που τοποθετούνται στην πίτα πρέπει να πιάνονται μόνο 
με λαβίδα και ποτέ με γυμνό χέρι. Το ίδιο ισχύει και κατά την προ-
ετοιμασία των σάντουιτς. Χρησιμοποιείστε άλλη λαβίδα για τα 
ωμά είδη και άλλη για τα έτοιμα προς κατανάλωση.

●  Τα δοχεία με το κέτσαπ, τη μουστάρδα, τη μαγιονέζα και το μπού-
κοβο θα πρέπει να φυλάσσονται στην ψυχόμενη βιτρίνα. 

●  Όταν θα γίνεται η ανατροφοδότηση της γαρνιτούρας με νέα υλικά, μη χρησιμοποιείτε το 
χρησιμοποιημένο σκεύος που βρίσκεται ήδη στη βιτρίνα, αλλά νέο καθαρό. Η ποσότητα 
που περίσσεψε στο προηγούμενο σκεύος θα μεταφέρεται στο νέο σκεύος μόνο αν πρό-
κειται για τεμάχια (πχ τυρί, αλλαντικά, λαχανικά) και πάνω από τα νέα ώστε να χρησιμο-
ποιηθούν πρώτα. Αν πρόκειται για σαλάτα, αυτή θα απορρίπτεται.

●  Συσκευασίες που ανοίχτηκαν και δε χρησιμοποιήθηκε όλο το περιεχόμενό τους πρέπει 
να τοποθετούνται σε σκεύος που κλείνει ή σκεπάζεται με μεμβράνη. Γράψτε την ημερο-
μηνία που ανοίχτηκαν και τοποθετείστε τις στο ψυγείο.

●  Μετά το χειρισμό χρημάτων, με γάντι ή χωρίς, τα χέρια πλένονται πολύ καλά και πριν 
από το χειρισμό κάποιου τροφίμου τοποθετείται γάντι.



263
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2  |  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ,  Ο Ρ Θ Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ , 

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  Κ Α Ι  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν

●  Μην τοποθετείτε ωμά τρόφιμα επάνω στον πάγκο όπου ετοιμάζετε τα σάντουιτς ή τα 
έτοιμα προς κατανάλωση φαγητά, γιατί αυτά θα επιμολυνθούν.

2.2.26.  Διατήρηση ψημένων προϊόντων (γύρου, μπιφτεκιών, σουβλακιών κλπ)
●  Διατηρείτε τα προϊόντα μετά το ψήσιμο ζεστά σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60° C 

έως την κατανάλωσή τους.

●  Διατηρείτε τα τρόφιμα πάντα σκεπασμένα ή τοποθετείστε τα σε κλειστή βιτρίνα έκθεσης.

Προσοχή!

●  Εάν έχετε διατηρήσει έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα (μαγειρευμένα φαγητά, τυρί κλπ) 
σε θερμοκρασία μεταξύ 5° C και 60° C (δηλαδή χωρίς ψύξη ή θέρμανση):

	 ❍  Για χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ωρών τα τρόφιμα πρέπει είτε να κατανα-
λωθούν αμέσως είτε να ψυχθούν ή να αναθερμανθούν, φθάνοντας τους 75° C στο 
κέντρο τους.

	 ❍  Για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ωρών τα τρόφιμα πρέπει να απορρίπτο-
νται.

Εικόνα 4. Τα έτοιμα προϊόντα διατηρούνται χωριστά από τα νωπά

2.2.27.  Προληπτικά μέτρα ελέγχου 
●  Οι πρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάμεσα προϊόντα και τα τελικά προϊόντα, τα οποία 

προσφέρονται για τον πολλαπλασιασμό παθογόνων μικροοργανισμών ή το σχηματισμό 
τοξινών, πρέπει να διατηρούνται στις κατάλληλες θερμοκρασίες. 

●  Επιτρέπεται η παραμονή τροφίμων εκτός χώρων ελεγχόμενης θερμοκρασίας για ορι-
σμένο χρονικό διάστημα όταν αυτό επιβάλλεται από πρακτικούς λόγους χειρισμού κατά 
την παρασκευή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την έκθεση και το σερβίρισμα των τρο-
φίμων.
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●  Όταν τα τρόφιμα διατηρούνται ή σερβίρονται σε χαμηλή θερμοκρασία, πρέπει να ψύχο-
νται το συντομότερο δυνατό μετά την τελευταία θέρμανση. Εάν δε χρησιμοποιείται θέρ-
μανση τότε τα τρόφιμα ψύχονται μετά το τελικό στάδιο παρασκευής τους σε θερμοκρα-
σία που προστατεύει την ασφάλειά τους.

σημεία ελέγχου κίνδυνος προληπτικά μέτρα ελέγχου* παρακολούθηση 

Προμήθεια 
Παραλαβή 
συστατικών

Παραλαβή 
συστατικών 
που έχουν 
επιμολυνθεί με 
μικροοργανισμούς, 
χημικές ουσίες ή 
ξένες ύλες.

Προμήθεια από αξιόπιστους 
προμηθευτές
Καθορισμένες συνθήκες 
μεταφοράς/ παραλαβής 
(θερμοκρασία/ ημερομηνία 
για ευαλλοίωτα)

Έλεγχος των 
οχημάτων 
διανομής. 
Έλεγχος των 
κωδικών 
ημερομηνίας, των 
θερμοκρασιών 
μεταφοράς, της 
κατάστασης του 
τροφίμου και της 
συσκευασίας.

Διατήρηση 
συστατικών

Ανάπτυξη 
μικροοργανισμών, 
(λόγω υψηλών 
θερμοκρασιών ή/και 
αυξημένου χρόνου 
αποθήκευσης)
Επιπλέον 
επιμόλυνση (από 
μικροοργανισμούς, 
χημικές ουσίες ή 
ξένα σώματα)

Αποθήκευση στις κατάλληλες 
θερμοκρασίες
Τήρηση ανακύκλωσης των 
προϊόντων
Κάλυψη/πακετάρισμα των 
προϊόντων
Διαχωρισμός ωμών/
μαγειρεμένων τροφίμων

Έλεγχος των 
θερμοκρασιών.
Έλεγχος 
αναγραφόμενης 
ημερομηνίας.
Εποπτικοί έλεγχοι

Απόψυξη 
συστατικών ή/
και τροφίμων

Ανάπτυξη 
μικροοργανισμών

Απόψυξη των συστατικών 
ή των τροφίμων σε 
θερμοκρασία από 2 έως 5ο 

C ή σε τρεχούμενο νερό 
θερμοκρασίας μικρότερης 
των 21 οC

Έλεγχος 
θερμοκρασιών

Προετοιμασία Ανάπτυξη 
μικροοργανισμών
Επιπλέον 
επιμόλυνση (από 
μικροοργανισμούς, 
χημικές ουσίες ή 
ξένα σώματα)

Περιορισμένος χρόνος 
παραμονής των προϊόντων 
στη θερμοκρασία της 
κουζίνας
Χρήση καθαρού εξοπλισμού
Καλή ατομική υγεία και 
υγιεινή του προσωπικού
Διαχωρισμός ωμών/
μαγειρεμένων τροφίμων
Χρησιμοποίηση 
εκπαιδευμένου προσωπικού

Εποπτικοί έλεγχοι
Εφαρμογή 
προγράμματος 
καθαρισμού
Έλεγχος 
πιστοποιητικών 
υγείας
Εποπτικός 
έλεγχος
Έλεγχος αρχείων 
εκπαίδευσης 
προσωπικού
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σημεία ελέγχου κίνδυνος προληπτικά μέτρα ελέγχου* παρακολούθηση 

Θερμική 
επεξεργασία

Επιβίωση 
μικροοργανισμών
Χημική 
επιμόλυνση λόγω 
επανειλημμένης 
χρήσης λιπών και 
ελαίων κατά το 
τηγάνισμα.

Η θερμοκρασία στο 
εσωτερικό των τροφίμων 
να φθάνει τους 75ο C ή 
τους 70ο C για 2 λεπτά. Στην 
περίπτωση του χοιρινού ή 
των μπιφτεκιών τους 68.3ο C 
για 15 δεύτερα
Χρήση κατάλληλων λιπών και 
ελαίων Διήθηση πριν από τη 
χρήση
Θέρμανση σε θερμοκρασία 
180ο C 

Έλεγχος των 
θερμοκρασιών
Εποπτικός, 
οργανοληπτικός 
έλεγχος (οσμή, 
γεύση, χρώμα)

Ψύξη

Ανάπτυξη 
σποριογόνων 
μικροοργανισμών 
που επιβίωσαν της 
θέρμανσης 
Επιπλέον 
επιμόλυνση

Tαχεία ψύξη των τροφίμων 
από τους 60ο C στους 10ο C σε 
χρονικό διάστημα δύο ωρών. 
Δεν πρέπει να ξεπερνιούνται 
οι τρεις ώρες
Διατήρηση μετά την ταχεία 
ψύξη σε θερμοκρασία 5ο C 
Καθορισμός κατάλληλου 
χρονικού διαστήματος για 
σερβίρισμα
Διατήρηση των τροφίμων 
καλυμμένων, όπου είναι 
δυνατό

Έλεγχος του 
χρόνου και της 
θερμοκρασίας 
ψύξης

Διατήρηση με 
ψύξη

Ανάπτυξη 
μικροοργανισμών
Επιπλέον 
επιμόλυνση

Διατήρηση των ευαλλοίωτων 
τροφίμων σε θερμοκρασία 
5ο C για κατάλληλο χρονικό 
διάστημα. 
Διατήρηση των γλυκισμάτων 
και τουρτών σε θερμοκρασία 
8ο C
Διατήρηση των 
σοκολατοειδών σε 
θερμοκρασία 12-13ο C
Διατήρηση των σοκολάτων 
σε θερμοκρασία 18ο C 
Διατήρηση των υπολοίπων 
τροφίμων σε  θερμοκρασίες 
τέτοιες ώστε να διατηρούνται 
τα ποιοτικά τους 
χαρακτηριστικά
Χρήση καθαρού εξοπλισμού 
Διατήρηση των τροφίμων με 
κάλυμμα, όπου αυτό είναι 
δυνατό.

Έλεγχος του 
χρόνου και της 
θερμοκρασίας 
συντήρησης
Εποπτικοί έλεγχοι
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σημεία ελέγχου κίνδυνος προληπτικά μέτρα ελέγχου* παρακολούθηση 

Επαναθέρμανση
Επιβίωση 
μικροοργανισμών

Αναθέρμανση των τροφίμων 
που διατηρούνται σε ψύξη 
σε θερμοκρασία μεγαλύτερη 
των 75ο C (στο κέντρο τους)

Έλεγχος της 
θερμοκρασίας 
αναθέρμανσης

Διατήρηση σε 
κατάψυξη

Ανάπτυξη 
μικροοργανισμών
Επιπλέον 
επιμόλυνση

Διατήρηση σε θερμοκρασία 
-18ο C 
Κάλυψη/περιτύλιγμα των 
τροφίμων Ανακύκλωση των 
προϊόντων

Έλεγχος της 
θερμοκρασίας 
κατάψυξης
Εποπτικοί έλεγχοι
Έλεγχος 
αναγραφόμενης 
ημερομηνίας

Διατήρηση με 
θέρμανση

Ανάπτυξη 
μικροοργανισμών. 
Ανάπτυξη 
σποριογόνων 
μικροοργανισμών 
που επιβίωσαν της 
θέρμανσης. Επιπλέον 
επιμόλυνση

Διατήρηση των τροφίμων σε 
θερμοκρασία μεγαλύτερη 
από 60o C. Χρήση καθαρού 
εξοπλισμού και καθαρών 
σκευών και εργαλείων
Διατήρηση με κάλυμμα όπου 
είναι δυνατό. 

Έλεγχος της 
θερμοκρασίας 
διατήρησης των 
τροφίμων
Εποπτικοί έλεγχοι

Ζεστό 
σερβίρισμα

Ανάπτυξη 
μικροοργανισμών

Κατανάλωση εντός τεσσάρων 
ωρών μετά το σερβίρισμα

Κρύο 
σερβίρισμα

Ανάπτυξη 
μικροοργανισμών

Κατανάλωση εντός τεσσάρων 
ωρών μετά το σερβίρισμα

Οι προτεινόμενοι έλεγχοι είναι ενδεικτικοί της καλής πρακτικής και ισχύουν για ορισμένες 
κατηγορίες τροφίμων μόνο.
Για παράδειγμα, μερικά κομμάτια κρέατος ίσως δεν έχουν συγκεκριμένη μόλυνση στο κέντρο τους 
και το ψήσιμό τους σε θερμοκρασίες μικρότερες από 75οC (σπάνια) είναι αποδεκτό.
Μερικά τρόφιμα ή ποτά μπορεί να απαιτούν διαφορετική μεταχείριση και προετοιμασία.

Κάθε ευαλλοίωτο έτοιμο προς κατανάλωση τρόφιμο το οποίο έχει διατηρηθεί σε θερμοκρασίες 
μεταξύ 5ο C και 60 ο C:
Α) για χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ωρών πρέπει να ψύχεται ή να καταναλώνεται αμέσως
Β) για χρονικό διάστημα από δύο έως τέσσερις ώρες πρέπει να καταναλώνεται αμέσως
Γ) για χρονικό διάσημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ωρών πρέπει απορρίπτεται και να μην 
καταναλώνεται

Πίνακας 14. Προληπτικά μέτρα ελέγχου

2.2.28.  Βαθμονόμηση θερμομέτρων 

Η βαθμονόμηση επιβάλλεται σε όλα τα θερμόμετρα που χρησιμοποιούνται σε ελέγχους θερ-
μοκρασίας.
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●  Η βαθμονόμηση γίνεται με τη χρήση του διακριβωμένου θερμομέτρου της εταιρείας σε 
κατάλληλα θερμοδοχεία τύπου Dewar.

●  Τα θερμόμετρα των ψυγείων και των καταψύξεων βαθμονομούνται σε τρεις θερμο-
κρασίες ισοκατανεμημένες σε ολόκληρο το φάσμα θερμοκρασιών των θερμομέτρων 
(από -50°C έως +50°C) με κεντρική αυτή των 0°C .

●  Στη θερμοκρασία των 0° C χρησιμοποιείται ψυκτικό μίγμα πάγου –νερού όπου τοπο-
θετείται το διακριβωμένο θερμόμετρο, και με την παρέλευση πεντάλεπτου καταγράφε-
ται η θερμοκρασία. Ακολούθως σε δοχείο Dewar με ψυκτικό μίγμα NaCl +πάγο ή KCl 
+πάγο γίνεται ο έλεγχος για θερμοκρασίες κάτω του μηδενός και υψηλότερες από –30° 
C. Η βαθμονόμηση για θερμοκρασίες άνω του μηδενός γίνεται σε υδρόλουτρο όγκου 
τουλάχιστον πέντε λίτρων και με συγκεκριμένη θερμοκρασία μεταξύ 20° C-25° C.

●  Με το διακριβωμένο θερμόμετρο πρέπει να ελέγξετε τη θερμοκρασία στα μεγάλα 
ψυγεία σε έξι ανεξάρτητες χρονικές στιγμές, να περάσετε τις τιμές σε αρχείο και μετά 
να κάνετε τη συσχέτιση. Για κάθε ψυγείο πρέπει να υπάρχουν πέντε στήλες: α/α, ημε-
ρομηνία, ώρα, ένδειξη θερμομέτρου ψυγείου, ένδειξη θερμομέτρου αναφοράς (το δια-
κριβωμένο θερμόμετρο).

●  Στις μετρήσεις καταγράφονται και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από αυτές του διακρι-
βωμένου θερμομέτρου. Αποκλίσεις μεγαλύτερες του ενός βαθμού οδηγούν στην απο-
μάκρυνση της θερμομετρικής συσκευής που την παρουσιάζει.

●  Η γραφική απεικόνιση των μετρήσεων σε σύστημα καθέτων αξόνων αξιολογείται για 
την γραμμικότητα της προς διακρίβωση θερμομετρικής συσκευής.

2.2.29.  Διαχείριση εκτάκτων περιστατικών 

Διαχείριση Κρίσεων10,1111

Α. Γενική διακοπή ρεύματος

1.  Τα ψυγεία και οι καταψύκτες διατηρούνται κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της διακοπής 
για να διατηρήσουν τη χαμηλή θερμοκρασία τους. Αν στους καταψύκτες η θερμοκρασία 
φτάσει τους 0° C, ο χώρος παύει να θεωρείται κατάψυξης και θεωρείται χώρος ψύξης. 

2. Τα παγωτά που έχουν λιώσει απορρίπτονται άμεσα. 

3. Λαμβάνονται προληπτικά μέτρα ώστε να μη στάζουν υγρά πάνω σε άλλα τρόφιμα.

4.  Με την αποκατάσταση της κατάψυξης, το περιεχόμενο μεταφέρεται σε ψυγείο συντήρη-
σης και σε καμιά περίπτωση δεν καταψύχεται ξανά. 

5.  Η μηχανή του πάγου τίθεται εκτός λειτουργίας από τον κεντρικό διακόπτη και τα υπάρ-

10. Όλες οι επιχειρήσεις εστίασης οφείλουν να έχουν τεχνικό ασφαλείας ο οποίος ελέγχει την ασφά-
λεια των εγκαταστάσεων καθώς και την ικανότητα «αντανακλαστικών» της επιχείρησης στην περί-
πτωση έκτακτης ανάγκης. Ως υπεύθυνος ορίζεται είτε εξωτερικός συνεργάτης είτε κάποιος υπάλλη-
λος (συνήθως ο ιδιοκτήτης), ο οποίος οφείλει να πραγματοποιήσει ένα σεμινάριο «ασφάλειας».

11. Βλ. cd «Τρίπτυχο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.», www.elinyae.gr 
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χοντα παγάκια μεταφέρονται στην κατάψυξη ή στο ψυγείο ή στον μπουφέ σαν ενισχυ-
τικό μέσο ψύξης. 

6.  Αν στα ψυγεία ή στους καταψύκτες η θερμοκρασία φτάσει τους 20° C το περιεχόμενο 
μαγειρεύεται άμεσα ή απορρίπτεται.

7.  Οι φούρνοι και οι βραστήρες τίθενται εκτός λειτουργίας από τον κεντρικό διακόπτη 
τους και διατηρούνται κλειστοί για τη διατήρηση της εσωτερικής θερμότητας. Αν η θερ-
μοκρασία των φαγητών φτάσει τους 60° C ή πέσει χαμηλότερα αυτά απορρίπτονται. 
Ένδειξη θερμοκρασίας πρέπει να λαμβάνεται κάθε 20 λεπτά αν δεν υπάρχουν καταγρα-
φείς θερμοκρασίας. Δεν αναθερμαίνεται φαγητό που έχει κρυώσει.

8.  Οι ηλεκτρικές φριτέζες τίθενται εκτός λειτουργίας από τον κεντρικό διακόπτη τους και 
απορρίπτεται ό,τι τηγανιζόταν εκείνη τη στιγμή.

9.  Όλες οι ηλεκτρικές εστίες καθώς και οι συσκευές μίξης ή κοπής τίθενται εκτός λειτουρ-
γίας από τον κεντρικό διακόπτη τους.

10.   Τα προϊόντα του ζεστού μπουφέ διατηρούνται μέχρι η θερμοκρασία τους να πέσει στους 
60° C ή χαμηλότερα, οπότε και απορρίπτονται. Ένδειξη θερμοκρασίας λαμβάνεται κάθε 
15 λεπτά αν δεν υπάρχουν καταγραφείς θερμοκρασίας.

11.  Τα προϊόντα του κρύου μπουφέ διατηρούνται μέχρι η θερμοκρασία τους να ανέβει 
στους 20° C και πιο ψηλά, οπότε και απορρίπτονται. Ένδειξη θερμοκρασίας λαμβάνεται 
κάθε 15 λεπτά αν δεν υπάρχουν καταγραφείς θερμοκρασίας.

12.  Τα παράθυρα και οι πόρτες της κουζίνας δεν ανοίγουν όταν η εξωτερική θερμοκρασία 
είναι υψηλότερη της εσωτερικής. Αν πρέπει να ανοίξουν λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 
μην επιτρέπεται η δίοδος σε καυσαέρια, σκόνες, έντομα ή τρωκτικά.

Β. Εκκένωση των εγκαταστάσεων λόγω σεισμού

1.  Όλες οι εστίες θέρμανσης καθώς και οι συσκευές μίξης ή κοπής τίθενται εκτός λειτουρ-
γίας από τον κεντρικό διακόπτη τους πριν από την εκκένωση.

2.  Αν η επάνοδος από την εκκένωση είναι σε χρόνο συντομότερο των δύο ωρών συνεχί-
ζεται η λειτουργία της κουζίνας και της τραπεζαρίας, εφόσον ληφθούν υπόψη τα σημεία 
Α7, Α10 και Α11 που αναφέρθηκαν παραπάνω.

3.  Αν κατά τη διάρκεια του σεισμού υπήρχαν μικρές ζημιές σε διακοσμητικά ή δομικά 
στοιχεία του κτιρίου αναστέλλεται η λειτουργία της κουζίνας και της τραπεζαρίας μέχρι 
γενικού ελέγχου και μερικής αποκατάστασης των ζημιών.

Γ. Πλημμύρα 
1.  Λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τεθεί εκτός λειτουργίας όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλι-

σμός πλησίον του χώρου της πλημμύρας, εκτός αυτού που ήδη βρίσκεται σε επαφή με 
το νερό. 

2.  Τρόφιμα που έχουν έρθει σε επαφή με το νερό της πλημμύρας απορρίπτονται.
3.  Επιφάνειες που έχουν έρθει σε επαφή με το νερό της πλημμύρας καθαρίζονται και 

απολυμαίνονται.
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4.  Εάν είναι εκτεταμένη η πλημμύρα, η λειτουργία της κουζίνας και της τραπεζαρίας ανα-
στέλλεται.

5.  Αν έχει γίνει διακοπή ρεύματος σε ορισμένες συσκευές ή γενική διακοπή ρεύματος, 
εφαρμόζεται ό,τι και στη παραπάνω ενότητα Α.

Δ. Πυρκαγιά

1. Λαμβάνεται μέριμνα για άμεση κατάσβεση με τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα.

2. Φριτέζες και εστίες μαγειρέματος τίθενται εκτός λειτουργίας.

3.  Απομακρύνονται σε μέρος ασφαλές υλικά που είναι πολύ εύφλεκτα και επικίνδυνα 
(λάδια, χαρτόνια, πλαστικά). 

4.  Η λειτουργία της κουζίνας και της τραπεζαρίας αναστέλλεται και εφαρμόζονται διαδικα-
σίες εκκένωσης.

5.  Αν έχει γίνει διακοπή ρεύματος σε ορισμένες συσκευές ή γενική διακοπή ρεύματος 
εφαρμόζεται ό,τι και στην παραπάνω ενότητα Α.

6. Τρόφιμα που έχουν έρθει σε επαφή με καπνό και υλικά πυρόσβεσης απορρίπτονται.

7.  Επιφάνειες που έχουν έρθει σε επαφή με καπνό και υλικά πυρόσβεσης καθαρίζονται 
και απολυμαίνονται.

Ε. Εσωτερική επιδημία

Επιδημία θεωρείται η εμφάνιση των ίδιων συμπτωμάτων ασθένειας σε πέντε τουλάχιστον 
άτομα (πελάτες ή προσωπικό) σε διάστημα 48 ωρών.

1.  Οι υπεύθυνοι ασφάλειας τροφίμων συνέρχονται άμεσα μαζί με ιατρό αντίστοιχης ειδι-
κότητας για τη διερεύνηση της αιτίας. 

2.  Αν η αιτία είναι τροφογενής ή μπορεί να έχει μεταδοθεί μέσω της τροφής εντοπίζονται 
τα άτομα που μπορεί να έχουν εκτεθεί, καθώς και τα ύποπτα τρόφιμα.

3. Τα ύποπτα τρόφιμα απομονώνονται και χαρακτηρίζονται ως μη συμμορφούμενα. 

4. Αποστέλλονται δείγματα των υπόπτων τροφίμων για εργαστηριακές εξετάσεις.

5. Ενημερώνονται κατάλληλα οι πελάτες και το προσωπικό.

6.  Εντατικοποιούνται οι καθαρισμοί και οι απολυμάνσεις καθώς και οι κανόνες ατομικής 
υγιεινής.

7. Ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες αρχές για τη λήψη σχετικών οδηγιών.

8.  Εφαρμόζεται η παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων που προτείνονται από τους 
εμπειρογνώμονες.

9.  Αναστέλλεται η λειτουργία της κουζίνας σε περίπτωση κινδύνου υψηλής σοβαρότητας.

10.  Γίνεται έκτακτη συνάντηση ανασκόπησης του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τρο-
φίμων.
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ΣΤ. Απειλή εξωτερικού κινδύνου 

Απειλή εξωτερικού κινδύνου είναι είτε κάποια επιδημία τροφογενούς ασθένειας (πχ γρίπη 
πουλερικών, αφθώδης πυρετός, σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια) είτε κάποιο περιβαλλοντικό 
ατύχημα (πχ εκπομπή καυσαερίων από πυρκαγιά, εκπομπή ακτινοβολίας, μόλυνση από 
τοξικά χημικά, υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων) είτε απειλή τρομοκρατική επίθεσης 
(χρήση χημικών ή βιολογικών όπλων).
1. Απομονώνονται τα ύποπτα τρόφιμα και χαρακτηρίζονται μη συμμορφούμενα. 
2.  Οι υπεύθυνοι ασφάλειας τροφίμων συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές και εφαρμό-

ζουν τις οδηγίες τους.
3.  Οι υπεύθυνοι ασφάλειας τροφίμων εισάγουν τους νέους κινδύνους στο σχέδιο HACCP 

σύμφωνα με τις οδηγίες των εμπειρογνωμόνων.
4.  Γίνεται νέα αξιολόγηση προμηθευτών και νέο πλάνο δειγματοληψίας.
5.  Οι υπεύθυνοι ασφάλειας τροφίμων ενημερώνουν τους πελάτες και το προσωπικό για 

τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζονται και τις διορθωτικές ενέργειες που γίνονται.
6.  Αναστέλλεται η λειτουργία της κουζίνας σε περίπτωση κινδύνου υψηλής σοβαρότητας 

και υψηλής πιθανότητας.

7.  Γίνεται έκτακτη συνάντηση ανασκόπησης του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας 
τροφίμων.

2.2.30.  Διαδικασία ελέγχου του ΕΦΕΤ για τήρηση κανόνων υγιεινής

Σκοπός του ελέγχου είναι να ελεγχθεί η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία και να διασφα-
λιστεί η ασφάλεια των τροφίμων με σκοπό την προστασία της υγείας και των οικονομικών 
συμφερόντων των καταναλωτών. Τον έλεγχο υλοποιεί ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφί-
μων (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και οι κρατικές Υπηρεσίες της Αυτο-
διοίκησης και των Υπουργείων Υγείας και Τροφίμων (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

Ως έλεγχος θεωρείται:

●  Ο οποιοσδήποτε έλεγχος στα τρόφιμα, στα συστατικά των τροφίμων, στα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. 

●  Ο οποιοσδήποτε έλεγχος της επισήμανσης, της παρουσίασης, της διαφήμισης και των 
εμπορικών παραστατικών. 

●  Η δειγματοληψία, η εργαστηριακή εξέταση ή η ανάλυση ή τα άλλα μέσα διεξαγωγής 
ελέγχων από την αρμόδια αρχή ή από τους εντεταλμένους της. 

●  Η οποιαδήποτε επιθεώρηση, ο οποιοσδήποτε έλεγχος εγκατάστασης, τήρησης και επα-
λήθευσης των συστημάτων διασφάλισης στις επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, 
αποθήκευσης, διανομής, εμπορίας, διάθεσης και εστίασης, καθώς και ο έλεγχος στα 
οχήματα μεταφοράς.

Για καλύτερη αποσαφήνιση ως έλεγχοι θεωρούνται:

●  Ο έλεγχος των τροφίμων και των συστατικών τους, των προσθέτων, βιταμινών, ανόρ-
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γανων αλάτων, άλλων προσθέτων που προορίζονται να πωληθούν ως έχουν, των υλι-
κών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, καθώς και ο έλεγχος της επισήμανσης, της 
παρουσίασης και της διαφήμισής τους.

●  Η επιθεώρηση που αφορά την εφαρμογή κανόνων υγιεινής και συστημάτων διασφάλι-
σης σε όλα τα στάδια από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. 

●  Οι έλεγχοι που γίνονται στη βάση εθνικών προγραμμάτων, κοινοτικών προγραμμάτων, 
προγραμμάτων παρακολούθησης, καθώς και στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων 
για τη δημιουργία προτύπων (τακτικοί έλεγχοι). 

●  Οι έλεγχοι που επιβάλλονται μετά από καταγγελίες, ειδοποίηση από το σύστημα alert ή 
μετά από εκδήλωση διατροφικών κρίσεων (έκτακτοι έλεγχοι).

Αναλυτικότερα ο έλεγχος των τροφίμων περιλαμβάνει:

●  Ελέγχους που αφορούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

●  Ελέγχους των σημάτων καταλληλότητας.

●  Ελέγχους που αφορούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές. 

●  Ελέγχους που αφορούν την παρουσία χημικών, φυσικών ρυπαντών και ραδιενέργειας. 

●  Ελέγχους που αφορούν την ποιότητα ή/και νοθεία. 

●  Ελέγχους που αφορούν τη σωστή επισήμανση. 

●  Ελέγχους που αφορούν την παραπλανητική διαφήμιση ή παρουσίαση. 

●  Ελέγχους υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.

Η επιθεώρηση διεξάγεται στις επιχειρήσεις τροφίμων κατά την παρασκευή, μεταποίηση, 
παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και προσφορά προς πώληση 
ή διάθεση στον καταναλωτή στα τρόφιμα που παράγονται, διακινούνται ή εισάγονται στη 
χώρα μας ή εξάγονται από αυτή.

Τακτικοί έλεγχοι

Ο ΕΦΕΤ άρχισε να ασκεί την ελεγκτική δραστηριότητα από τα τέλη Μαΐου του 2001. Διενερ-
γεί σήμερα τακτικούς ελέγχους σε πολλαπλά επίπεδα (βλ. στη συνέχεια Συνοπτικό Έντυπο 
Ελέγχου του ΕΦΕΤ και Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης). Ασκεί ελεγκτι-
κές δραστηριότητες στην αγορά τροφίμων με αυτοτελή δικά του κλιμάκια ή με μικτά κλι-
μάκια μαζί με τις νομαρχιακές υπηρεσίες σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Δυτική 
Μακεδονία σε λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες τροφοδοσίας, νοσοκομεία, επιχειρήσεις επεξερ-
γασίας (που δε διέπονται από κάθετες διατάξεις), καθώς και σε κεντρικές αγορές. Οι συστη-
ματικοί (τακτικοί) έλεγχοι βασίζονται σε καθορισμένη αλλά εκτενή Κοινοτική και Εθνική 
Νομοθεσία. Επίσης, έλεγχοι διεξάγονται μετά από καταγγελίες πολιτών ή μετά από συγκε-
κριμένο αίτημα φορέων, όπως πχ του στρατού, για τον έλεγχο της τήρησης των απαραίτη-
των προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής από επιχειρήσεις τροφίμων που πρόκειται να 
λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών κλπ. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
          ΚΩΔ. 1.00.01

Hμερομηνία ………………………………………………………Ώρα………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΦΕΤ

Όνομα-Επώνυμο Κλάδος

1.

2.

3.

4.

5.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Επωνυμία:

Είδος επιχείρησης 

Διεύθυνση:

Όνομα ιδιοκτήτη: Τηλ.

Όνομα νομίμου εκπροσώπου: Φαξ:

Όνομα υπαλλήλου επιχείρησης που παρίσταται στον έλεγχο: Ε-mail:

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην επιχείρηση διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:
…………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………….…..

Διενεργήθηκε δειγματοληψία:
…………………………………………………………………………………………………...

Αντίγραφο παραδόθηκε στον παριστάμενο της επιχείρησης …………………………………...
Υπογραφές κλιμακίου

Ο επικεφαλής Ο παριστάμενος Ο παραδίδων Ο παραλαβών
της επιχείρησης

Τα μέλη



273
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2  |  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ,  Ο Ρ Θ Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ , 

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  Κ Α Ι  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν

Παραδείγματα και εφαρμογές

Ø		Για να συνειδητοποιήσετε πόσο σημαντικός είναι ο συνδυασμός καθαρίσματος και απο-
λύμανσης σας αναφέρουμε ότι:

	 ●  Μια βρόμικη επιφάνεια μπορεί να έχει 10.000.000 βακτήρια/τ. εκ. 

	 ●  Μια καθαρή επιφάνεια έχει 10.000 βακτήρια/τ. εκ.

	 ●  Μια απολυμασμένη επιφάνεια έχει 10 βακτήρια/τ. εκ. 

Συνεπώς, κάθε πρωί πριν ξεκινήσετε την εργασία σας και πριν από κάθε εργασία, πρέπει 
να καθαρίζετε με σαπούνι και να απολυμαίνετε με ειδικό καθαριστικό το χώρο εργασίας, τα 
εργαλεία σας και τα χέρια σας.

Ø	Ο καλύτερος τρόπος καθαρισμού για τεφλόν είναι:

 1. Σαπούνισμα για τρία λεπτά με σφουγγάρι μαζί με λίγους κόκκους αλάτι.

 2. Ξέπλυμα με ζεστό νερό.

 3. Απολύμανση με απολυμαντικό (ενεργεί για 5-15 λεπτά).

 4. Πουδράρισμα με αλάτι.

Όλες οι επιφάνειες από inox οι οποίες δε χρησιμοποιούνται ως πάγκοι εργασίας (πχ το 
ψυγείο) σαπουνίζονται με βρεγμένο πανί για να μη γδαρθούν και στη συνέχεια μπορούν να 
περαστούν με ειδικό γυαλιστικό και απολυμαντικό.

2.2.31.  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

    Ερωτήσεις

1. Πως γίνεται η σωστή αποθήκευση νωπών κρεάτων;

2. Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την προστασία της ασφάλειας των τροφίμων;

3. Ποια είναι τα κριτήρια παραλαβής η απόρριψης πρώτων υλών;

4. Ποιες είναι οι θερμοκρασίες ασφαλούς ψησίματος; 

5. Πώς γίνεται η βαθμονόμηση των θερμομέτρων;
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        Ασκήσεις

1.  Για το κοτόπουλο το ενδεδειγμένο χρώμα εργαλείων κοπής είναι το κίτρινο.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Για το ψάρι το ενδεδειγμένο χρώμα εργαλείων κοπής είναι το λευκό.

    Σωστό                                              Λάθος

3. Για το καρότο το ενδεδειγμένο χρώμα εργαλείων κοπής είναι το πορτοκαλί.

    Σωστό                                              Λάθος

4. Για το σέλινο το ενδεδειγμένο χρώμα εργαλείων κοπής είναι το πράσινο.

    Σωστό                                              Λάθος

5. Για το ωμό μοσχάρι το ενδεδειγμένο χρώμα εργαλείων κοπής είναι το καφέ.

    Σωστό                                              Λάθος

6. Κατά την απολύμανση του χώρου η επιχείρηση θα πρέπει να φροντίζει:
 α) τον περιορισμό της εισόδου εντόμων και τρωκτικών στην επιχείρηση
 β) την κάλυψη των παραθύρων με σήτες
 γ) την τοποθέτηση ηλεκτρικών παγίδων για τα έντομα
 δ) όλα τα παραπάνω

7. «Πόσιμο νερό» θα πρέπει να χρησιμοποιείται:
 α) για τον καθαρισμό των πρώτων υλών των τροφίμων
 β) για το μαγείρεμα των τροφίμων
 γ) για το πλύσιμο των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα
 δ) για όλα τα παραπάνω

8. Το δάπεδο της κουζίνας δεν μπορεί να είναι από:
 α) πλαστικό
 β) πλακάκι
 γ) αντιολισθητικό στρώμα
 δ) μάρμαρο
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9. Τα φωτιστικά της κουζίνας πρέπει:
 α) να είναι καλυμμένα και τύπου φθορίου
 β) να είναι καλυμμένα
 γ) να μην είναι καλυμμένα αλλά οπωσδήποτε φθορίου
 δ) οποιουδήποτε σχήματος και τύπου.

10. Οι πόρτες εισόδου και εξόδου πρέπει:
 α) να είναι πάντα κλειστές
 β) να είναι πάντα κλειστές με την πόρτα της σήτας
 γ) να είναι ανοιχτές έχοντας σε συνεχή λειτουργία την αεροκουρτίνα
 δ) να είναι πάντα ανοιχτές
 

Απαντήσεις ασκήσεων

11. Σ 12. Σ 13. Λ 14. Σ 15. Λ

16. δ) 17. δ) 18. α) 19. α) 20. β)

Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση 

Ατομική ή ομαδική άσκηση
1. Σημειώστε στο τετράδιό σας τα σημεία όπου η επιχείρησή σας υστερεί. Στη συνέχεια 

συζητήστε τα προβλήματα με τους συναδέλφους και τον εκπαιδευτή σας, ώστε να 
δώσετε μια άμεση και οικονομική λύση.

2.  Φωτογραφήστε τους χώρους αποθήκευσης της επιχείρησής σας και στη συνέχεια 
εκτυπώστε τις φωτογραφίες. Τώρα με κόκκινο ανεξίτηλο στυλό σημειώστε τις λάθος 
ενέργειες που κάνετε. Από την πίσω πλευρά σημειώστε τις αλλαγές που πρέπει να 
κάνετε βάσει ενός χρονοδιαγράμματος.

3.  Γράψτε σε χαρτί ποιες θα πρέπει να είναι οι ενέργειες κάθε υπαλλήλου σας στην περί-
πτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στη συνέχεια συζητήστε το θέμα στην αίθουσα και εφό-
σον γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις μοιράστε το στο προσωπικό σας για πληροφό-
ρηση. Είναι δική σας υποχρέωση να τους υπενθυμίζετε το ρόλο τους σε περίπτωση 
κρίσης.

4.  Βρείτε και σημειώστε με κόκκινο τα λάθη στην παρακάτω φωτογραφία σχετικά με τις 
πρακτικές υγιεινής.



276 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Για περισσότερες πρακτικές επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

	 ●  www.spudszone.co.uk/

	 ●  http://foodsafe.ucdavis.edu/

	 ●  www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/educ/gamejeu/gamejeue.shtml

	 ●  www.glasgows.co.uk/fsa_interactives/FrdgLoad.swf

	 ●  www.fsis.usda.gov/OA/foodsafetymobile/mobilegame.swf

2.2.32.  Βοηθητικό υλικό μελέτης

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Chilled Food Association (1989). Guidelines for food Hygienic Practice in the Manufacture, 
Distribution and Retail Sale of Chilled Foods. London
European Committee for Standardization (2000) Quality Management Systems – Require-
ments (ISO 9001:2000). 
European Standard EN ISO 9001:2000 E. Haider, S.I. (2001) ISO 9001: 2000 Document 
development compliance manual. CRC Press UK. ISBN 1-57444-308-9. 
Harrigan, W.F. & Park, R.W.A. (1991). Making safe food: a management guide for micro-
biological quality. London: Academic Press
Industry Guide to Good Hygiene Practice (1997). Catering Guide. Chadwick House London: 
Group LTD
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Institute of Food Science & Technology (1991). Food and drink – Good Manufacturing Prac-
tice: A Guide to its Responsible Management. 3rd Edition, London
Kenber, M., McCurrach,W., Mastercraft, (1990). Ηealth, Hygiene and Safety in the Hotel and 
Catering Industry. London 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κοινή Υπουργική Απόφαση 487 
(ΦΕΚ 1219Β- 04.10.2000) Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου.
Καλογρίδου-Βασιλειάδου, Δ., Γενικοί Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, Σύνδεσμος 
Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, University Press, 1999
Κλειδαράς, Γ. (2003). Ιστορία, Δεοντολογία & Αγωγή. Αθήνα: Ίων, σελ.208 -235

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Ελληνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων: www.efet.gr

●  Food & Drug Administration (USA): www.cfsan.fda.gov

●  Εφημερίδα για τρόφιμα: www.foodpress.gr

●  Βίντεο από RASSF: http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_video_en.htm

●  Codex Alimentarius: www.codexalimentarius.net

●  Γενικό Χημείο του Κράτους (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών): www.gcsl.gr/index.
asp?a_id=264&txt=y&show_sub=1

●  Ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Νομοθεσία: http://ec.europa.eu/
food/food/index_el.htm

●  Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας: www.edye.gr/?cat=4

●  Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας: www.elinyae.gr/el/item_
details.jsp?cat_id=1423&item_id=3582

●  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Αγορανομικές Διατάξεις): http://efpolis.gr/el/library2.
html?func=fileinfo&id=56 

2.2.33.  Ενδεικτική βιβλιογραφία
Αρβανιτογιάννης Ι. Σ. και Τζούρος Ν. Η., (2006). Το νέο πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας 

τροφίμων ISO 22000. Αθήνα: Σταμούλη 
Αρβανιτογιάννης, Ι. (2001). Εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων 

ελέγχου HACCP στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. Θεσσαλονίκη: University 
Studio Press

Καλογρίδου-Βασιλειάδου, Δ., (1999). Γενικοί Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, Σύνδεσμος 
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Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Θεσσαλονίκη: University Press
Καραϊωάνογλου Πρ. Γ. (1986). Υγιεινή εργοστασίων επεξεργασίας τροφίμων. Θεσσαλονίκη: 

Γαρταγάνης 
Κλειδαράς Γ. (2004). Υγιεινή Χώρων Μαζικής Εστίασης και Ζαχαροπλαστικής. Αθήνα: Ίων, 

σελ. 71-76
Μπεζιρτζογλου Ε. (2010). Υγιεινή Βιομηχανιών Τροφίμων και Φαρμάκων. Αθήνα: Μούργκος 

Ιωάννης
Μπόσκου, Γ. & Ψάλτη, Ν. (2008). Εγχειρίδιο Κλινικής Διαιτολογίας. Αθήνα: ΚΕΚ.
Σβόλη-Κωστάκη, Α. & Κωστάκης, Γ (2010). Καταστήματα Επιχειρήσεις Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος. Αθήνα: Δ. Κλειδάς & Σία
Τζια Κ. & Παππά Φ. (2005). Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) 

σε Χώρους Μαζικής Εστίασης. Αθήνα: Παπασωτηρίου, σελ. 35-50
Τζιά, Κ. & Τσιαπούρης, Α. (1996). Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου 

(HACCP) στη Βιομηχανία Τροφίμων: HACCP. Αθήνα: Παπασωτηρίου
Τσακνής Γ. (2008). Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων HACCP, ISO 9000:2000. Αθήνα: 

Παπασωτηρίου 

2.2.34.  Σύνοψη

Η σωστή οργάνωση μιας επισιτιστικής επιχείρησης εξαρτάται από τον τρόπο που 
διαχειρίζεται τις πρώτες ύλες της. Τα τρόφιμα είναι ένα υλικό με αρκετές ευαισθησίες, 
με αποτέλεσμα να χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης. Η διαδικασία επεξεργασίας του είναι 
σημαντική και ορίζεται από τους νόμους. Εσείς, ως επαγγελματίας και επιχειρηματίας, 
οφείλετε να ακολουθείτε τους κανόνες για να διασφαλίσετε στους πελάτες σας ποιοτικά 
εδέσματα. 
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2.2.35.  Παράρτημα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Ημερομηνία ελέγχου:       ΚΩΔ: 1.01.04

Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία – Τίτλος Επιχείρησης

Πόλη - διεύθυνση – Τ.Κ

Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη 
ΑΦΜ

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου

Αριθμός Αδείας 
Αδειοδοτούσα αρχή

Εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων (Καταχώριση 
εγκατάστασης)

Είδος επιχείρησης Εστιατόριο/πιτσαρία/ταβέρνα o Ψητοπωλεία/γρήγορο φαγητό.

Εταιρείες τροφοδοσίας. Νοσοκομείο o Ξενοδοχείο. Ιδρύματα. Κυλικείο 
σχολείων. Κατασκηνώσεις. Κέντρο διασκέδασης.

Καφετέρια/καφενείο/μπαρ. Αναψυκτήριο. Καντίνα o

Διάθεση εντός της επιχείρησης

Διάθεση εντός και εκτός της επιχείρησης

Δυναμικότητα Ημερήσιος αριθμός παραγόμενων γευμάτων (μέγιστη παραγωγή)

Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση

Αριθμός προηγούμενων ελέγχων/ημερομηνία 
ελέγχων/αποτέλεσμα του ελέγχου

ΥΠΟΔΟΜΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εξωτερικό Περιβάλλον ✓ Παρατηρήσεις

1
Απουσία πηγών μόλυνσης έξω από την εγκατάσταση, υγιεινή του 
περιβάλλοντος χώρου.
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Σχεδιασμός εγκατάστασης – Διαχωρισμός  
Επάρκεια χώρων

2
Κατασκευή και διαρρύθμιση των χώρων ανάλογη προς το είδος και 
το μέγεθος των εργασιών

3 Διαχωρισμός χώρων αποθήκευσης, παρασκευαστηρίου και διάθεσης. 

4

Παρασκευαστήριο:
- χώρος προετοιμασίας ωμών τροφίμων o
- χώρος προετοιμασίας λαχανικών o
- χώρος θερμικής επεξεργασίας o
-χώρος πλυσίματος σκευών o
- χώρος κρύας κουζίνας o

5 Ύπαρξη προπαρασκευαστηρίου (>200 καθισμάτων) 

6
Σαφώς διαχωρισμένος χώρος σε περίπτωση εργαστηρίου 
ζαχαροπλαστικής

7 Χώρος εστίασης πελατών

8 Αποκλεισμός εισόδου πελατών στους χώρους παρασκευής

Δάπεδα / Τοίχοι / Οροφές / Πόρτες / Παράθυρα

9
Δάπεδα: Υλικά κατασκευής κατάλληλα– Κατάσταση συντήρησης- 
Δυνατότητα καθαρισμού και αποστράγγισης  

 

 
 

 
 

 

10
Τοίχοι: Από κατάλληλα υλικά, χρήση στεγανών, μη απορροφητικών 
και μη τοξικών υλικών που να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται 
εύκολα

11
Οροφές και ψευδοροφές: Κατασκευή - Κατάσταση συντήρησης 
Αποτροπή συσσώρευσης ρύπων και τη συμπύκνωσης υδρατμών

12
Παράθυρα και ανοίγματα: Εφοδιασμένα με ειδικά πλέγματα προστα-
σίας

13
Πόρτες: Από λεία και μη απορροφητικά υλικά για να καθαρίζονται 
εύκολα

14 Πρόσθετες παρατηρήσεις για θέματα υποδομής – κατασκευής

Αερισμός / Φωτισμός ✓ 

15 Επάρκεια μηχανικού ή φυσικού αερισμού

16
Επαρκής φυσικός ή τεχνητός φωτισμός με προστατευμένα φωτιστικά 
μέσα 

Αποχέτευση ✓ 
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17
Αποτελεσματική απομάκρυνση και διάθεση λυμάτων με 
υγειονομικούς όρους

18 Υγειονομικά φρεάτια με ανοξείδωτες σχάρες στα δάπεδα

Χώροι Υγιεινής - Αποδυτήρια ✓  

19 Τουαλέτες προσωπικού: αριθμός – καταλληλότητα

20 Τουαλέτες πελατών: αριθμός - καταλληλότητα

21 Κατάλληλο σύστημα φυσικού ή μηχανικού αερισμού

22 Προθάλαμος τουαλετών με νιπτήρες 

23 Ιδιαίτερος χώρος αποδυτηρίων (πάνω από τρεις εργαζόμενοι)

24 Επαρκής αριθμός κατάλληλων ερμαρίων

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

✓ Παρατηρήσεις

Έλεγχος ως προς την επάρκεια, την καταλληλότητα των υλικών κατασκευής και την 
κατάσταση συντήρησης – υγιεινής:

Ψυγεία

Φούρνοι, μηχανές έψησης, γκριλ

Εξοπλισμός χώρων παρασκευής, σκεύη, εργαλεία

25 Πάγκοι εργασίας και επιφάνειες κοπής

Εξοπλισμός διατήρησης των έτοιμων φαγητών (θερμοθάλαμοι, βιτρί-
νες έκθεσης)

Προθήκες – ερμάρια αποθήκευσης σκευών

Αρτοθήκες, ερμάρια ξηρής αποθήκευσης τροφίμων

Εξοπλισμός αίθουσας πελατών, σκεύη εστιάσεως

Χώροι πλύσης ✓  

26
Κατάλληλος και επαρκής εξοπλισμός για το πλύσιμο των σκευών, 
των εργαλείων και του εξοπλισμού με κατάλληλη σήμανση  

 
27 Νιπτήρες για το πλύσιμο των τροφίμων με κατάλληλη σήμανση

28 Νιπτήρας για το πλύσιμο των χεριών με κατάλληλη σήμανση

29 Συνεχής παροχή ζεστού και κρύου νερού 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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  Προστασία της ασφάλειας των τροφίμων ✓ Παρατηρήσεις

Προμήθεια / παραλαβή πρώτων και βοηθητικών υλών

30
Έλεγχος κατά την παραλαβή των πρώτων και βοηθητικών υλών 
ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (ασφαλείς, σωστή 
επισήμανση, κατάλληλη θερμοκρασία)

31 Έλεγχος των συνθηκών μεταφοράς κατά την παραλαβή

Αποθήκευση – Θερμοκρασίες

32
Υγιεινή και κατάλληλη τοποθέτηση στους χώρους ξηρής αποθήκευ-
σης

33
Αποθήκευση των πρώτων και βοηθητικών υλών στους ψυκτικούς 
χώρους στις συνθήκες που απαιτείται

34
Στους αποθηκευτικούς χώρους δεν υπάρχουν αλλοιωμένα προϊό-
ντα ή προϊόντα με ληγμένη ημερομηνία συντήρησης 

35
Δεν υπάρχουν ενδείξεις επαναχρησιμοποίησης των υπολειμμάτων 
των τροφίμων

36 Ενδείξεις θερμοκρασίας στα ψυγεία ή/και τους θερμοθαλάμους

37 Θερμοκρασία τροφίμων που διατηρούνται υπό ψύξη <5ο C 

38
Θερμοκρασία τροφίμων που διατηρούνται υπό κατάψυξη στους 
–18ο C 

39 Κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης των υλικών συσκευασίας

Επεξεργασία - παραγωγή ✓ 

40

Η επιχείρηση μεριμνά για την αποφυγή διασταυρούμενης 
επιμόλυνσης που μπορεί να προκληθεί:

● Από το μη σαφή διαχωρισμό των εργασιών

● Από την επεξεργασία ωμών τροφίμων

● Από ακάθαρτα σκεύη και εργαλεία

● Από τη διατήρηση ωμών τροφίμων μαζί με έτοιμα για κατανά-
λωση τρόφιμα, τα οποία διατηρούνται ακάλυπτα σε ψυγεία ή 
καταψύκτες

● Από το προσωπικό

41
Η απόψυξη των τροφίμων γίνεται υπό ψύξη ή κάτω από 
τρεχούμενο νερό
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42 Κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης των υλικών συσκευασίας

Έκθεση προς πώληση 

43 Διατήρηση των θερμοθαλάμων σε θερμοκρασία ≥ 60° C

44
Οι προθήκες έκθεσης των τροφίμων έχουν την κατάλληλη θερμο-
κρασία και κατασκευή (προστασία από επιμολύνσεις)

45 Ασφαλής τρόπος σερβιρίσματος (λαβίδες, εργαλεία)

Μεταφορά 

46
Τήρηση των κανόνων υγιεινής κατά τη μεταφορά των προϊόντων 
(καταλληλότητα αυτοκινήτων και εξοπλισμού)

Ιχνηλασιμότητα ✓

47
Σύστημα συσχέτισης των παραλαμβανόμενων προϊόντων με τους 
προμηθευτές τους

48 Τήρηση αρχείου εμπορικών εγγράφων

Καθαρισμός – Απολύμανση ✓ 

49

Εφαρμογή κατάλληλου προγράμματος καθαρισμού και απολύμαν-
σης

● Στις αποθήκες πρώτων υλών και βοηθητικών υλών 

● Στους χώρους προετοιμασίας-παρασκευής 

● Στο χώρο εστίασης

● Στους χώρους υγιεινής και στους κοινόχρηστους χώρους της 
εγκατάστασης

● Στα μέσα μεταφοράς

50
Υλικά καθαρισμού εγκεκριμένα που διατηρούνται σε ασφαλές 
σημείο

Διαχείριση Απορριμμάτων ✓ 

51
Επάρκεια κατάλληλων δοχείων απορριμμάτων στις κατάλληλες 
θέσεις

52
Τακτική απομάκρυνση απορριμμάτων και χρήση κατάλληλων 
κάδων

53
Ύπαρξη διακριτού χώρου ακαταλλήλων, μακριά από τα υγιή τρό-
φιμα, και ανάλογη επισήμανσή του
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Υγιεινή Προσωπικού και Πρακτικές Χειρισμού των Τροφίμων ✓ 

54
Τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής, κατάλληλος και καθαρός ιματι-
σμός, δεν φορούν κοσμήματα

55
Ορθοί χειρισμοί από το προσωπικό κατά την επεξεργασία και διά-
θεση των τροφίμων

56
Το προσωπικό πλένει τα χέρια του και αλλάζει γάντια όποτε απαι-
τείται

57
Δεν καπνίζει, δεν τρώει ούτε φυλάσσει προσωπικά αντικείμενα στο 
χώρο εργασίας

58 Απαγόρευση χειρισμού τροφίμων από ασθενείς εργαζόμενους

59 Πρόσθετα μέτρα ελέγχου της υγείας του προσωπικού

Εκπαίδευση Προσωπικού ✓ 

60
Το προσωπικό έχει δεχθεί την κατάλληλη, ανάλογα με τη θέση εργα-
σίας του, εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφί-
μων 

Νερό ✓ 

61
Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (αν όχι να αναφερθεί ο τρόπος 
παροχής)

 
 

62
Το νερό που χρησιμοποιείται πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του 
πόσιμου νερού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Καταπολέμηση Τρωκτικών και Εντόμων ✓ 

63
Χρήση προληπτικών μέτρων (σήτες, αεροκουρτίνες, άλλοι προστα-
τευτικοί μηχανισμοί)

 

64 Εφαρμογή επαρκούς συστήματος απεντομώσεων- μυοκτονιών.

65 Χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων

Έλεγχος Αρχείων ✓ Παρατηρήσεις

66
Αρχείο Προσωπικού

(βιβλιάρια υγείας και τεκμηρίωση εκπαίδευσης των εργαζομένων)

67 Αρχείο προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης

68 Αρχείο προγράμματος απεντόμωσης και μυοκτονίας

69 Αρχείο ελέγχου νερού (όπου απαιτείται)

70 Συνοδευτικά έγγραφα των προϊόντων παραλαβής 
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Σύστημα HACCP 

Σύστημα HACCP ✓ Παρατηρήσεις

71 Υποχρέωση της επιχείρησης για εφαρμογή συστήματος HACCP 

72 Έχει εγκατασταθεί στην επιχείρηση σύστημα HACCP;

73 Εφαρμόζεται το σύστημα HACCP;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Υπογραφές Επιθεωρητών

Τίθεται η Σφραγίδα του ΕΦΕΤ

Σχόλια / Συμπεράσματα / Συστάσεις 

Στοιχεία Επιθεωρητών

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα

1

2

3

Ημερομηνία επανελέγχου :
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Εισαγωγή

Σκοπός

Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι να γνωρίσεις το βασικό σύστημα διαχεί-
ρισης που τηρούν οι επιτυχημένες επιχειρήσεις.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να μάθεις τι είναι το HACCP.

	 ●	  Να γνωρίσεις το ISO 22000.

	 ●	  Να αναγνωρίζεις τις επτά αρχές του HACCP.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να εφαρμόσεις τις καλές πρακτικές υγιεινής στην επιχείρησή σου.

	 ●	  Να αλλάξεις τις ενέργειες των υπαλλήλων σου σύμφωνα με τις ορθές 
πρακτικές που ορίζουν τα συστήματα ποιότητας.

	 ●	  Να μεταφέρεις τις γνώσεις σου σχετικά με το HACCP και στο προσω-
πικό δυναμικό της επιχείρησής σου.
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■ Σε επίπεδο στάσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να κινητοποιήσεις τους συναδέλφους σου να παρακολουθήσουν σχε-
τικά σεμινάρια.

	 ●	  Να συνειδητοποιήσεις πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή ενός συστή-
ματος ποιότητας για την ασφάλεια των τροφίμων.

	 ●	  Να απομυθοποιήσεις το γεγονός ότι αυτές οι πρακτικές είναι δύσκολες 
και ότι απαιτούν μεγάλο αριθμό προσωπικού.

Έννοιες – Λέξεις κλειδιά

HACCP, ISO 22000, διαχείριση, αποτελεσματικότητα, ποιότητα, ικανοποίηση. 

Σύντομη περιγραφή ενότητας

HAZARD ANALYSIS with CRITICAL CONTROL POINTS

(Ανάλυση Κινδύνου με Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)

Ο όρος HACCP είναι ακρωνύμιο του Hazard Analysis Critical Control Points, και στην ελλη-
νική γλώσσα μπορεί να αποδοθεί ως Ανάλυση Κινδύνου με Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου. Είναι 
μια συστηματική και επιστημονική προσέγγιση στον έλεγχο των Διεργασιών Παραγωγής. 
Με τον όρο διεργασία (στον τομέα των τροφίμων) εννοούμε μία σειρά από ενέργειες σε 
αλληλουχία και με συγκεκριμένο σκοπό (πχ η παρασκευή μιας σαλάτας, η εξυγίανση μιας 
επιφάνειας). Το σύστημα HACCP σχεδιάζεται με σκοπό την εξάλειψη προβλημάτων, έχο-
ντας επιβεβαιώσει την ύπαρξη σημείων ελέγχου σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδι-
κασίας, όπου είναι δυνατόν να παρουσιαστούν επικίνδυνες ή κρίσιμες καταστάσεις (ανα-
γνώριση, εκτίμηση και έλεγχος των υγειονομικών κινδύνων). 

Η ασφάλεια των τροφίμων έχει άμεση σχέση με την υγεία του ανθρώπου και κατά συνέ-
πεια είναι θέμα σοβαρό και αδιαπραγμάτευτο. Η ύπαρξη οποιασδήποτε επικίνδυνης ουσίας 
η οποία μπορεί να οφείλεται σε βιολογικούς, χημικούς ή φυσικούς παράγοντες και που μπο-
ρεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του ανθρώπου απομακρύνει το τρόφιμο από την ασφαλή 
κατάσταση. Η ασφάλεια των τροφίμων μπορεί να εξασφαλιστεί εάν αναγνωριστούν οι κίνδυ-
νοι και ελεγχθούν τα κρίσιμα σημεία καθ’ όλη την παραγωγική διαδικασία, ώστε να επιτευ-
χθεί η εξαφάνιση όλων των κινδύνων ή η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισής τους. 

Το σύστημα HACCP χρησιμοποιεί το στοιχείο της πρόληψης για να επιτύχει την ασφάλεια 
στα τρόφιμα, καταρρίπτοντας την παλαιότερη προσέγγιση του ελέγχου στις πρώτες ύλες, 
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στα ενδιάμεσα και στα τελικά προϊόντα. Εισάγει δηλαδή την έννοια της συνεχούς ανάλυ-
σης, της παρακολούθησης και του ελέγχου των λειτουργιών σε όλα τα παραγωγικά στάδια 
μιας επιχείρησης τροφίμων. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζεται η αιτία του προβλήματος πριν 
αυτό παρουσιαστεί και οι διορθωτικές ενέργειες είναι πολύ πιο εύκολες και απλές από τη 
διόρθωση του συμπτώματος όπως γινόταν παλαιότερα. 

Οι ίδιες οι εταιρίες τροφίμων αναγκάστηκαν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το HACCP 
ύστερα από:
1. απαίτηση των πελατών τους (μεταποιητές, χονδρέμποροι, λιανοπωλητές, καταναλωτές)
2. απαίτηση της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας
3.  απαίτηση των ίδιων των επιχειρήσεων για απόκτηση πλεονεκτήματος στις πωλήσεις, 

για βελτίωση της οργανωτικής δομής της ίδιας της εταιρείας και συγχρόνως για μείωση 
του κόστους παραγωγής

Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ιδανικό σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας είναι 
εκείνο το οποίο έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποιότητα του προϊόντος και έχει εξα-
σφαλίσει κυρίως την ασφάλεια της υγείας του καταναλωτή κατά τη χρησιμοποίηση των 
παραγόμενων τροφίμων και ποτών. Λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζουν τα τρόφιμα 
και τα ποτά και λόγω της άμεσης σχέσης τους με την υγεία των καταναλωτών δεν μπορεί 
να νοηθεί ποιότητα χωρίς να έχουν μηδενιστεί προηγουμένως όλοι σχεδόν οι μικροβιολο-
γικοί, χημικοί και φυσικοί κίνδυνοι που ενδεχομένως να επηρεάζουν το προϊόν, άμεσα ή 
έμμεσα. Επίσης, το σύστημα διασφαλίζει και την καλύτερη διαχείριση των υλικών, δηλαδή 
δημιουργεί τις συνθήκες εργασίας που βοηθούν τον επαγγελματία να χρησιμοποιήσει ορθά 
και αποδοτικότερα τις πρώτες ύλες του. Αποτέλεσμα αυτής της διαχείρισης είναι να αναδει-
κνύεται η «φέρουσα αξία» των προϊόντων, δηλαδή η αποδοτικότητά τους.

Το σύστημα HACCP μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια της αγρο-τροφικής αλυσίδας, 
από το αγρόκτημα ως το πιάτο, και η διατήρηση της συνέχειας εφαρμογής της στην αλυσίδα 
αυτή εξασφαλίζει περισσότερο την ασφάλεια του καταναλωτή.
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2.3.1.  HACCP και βασικοί ορισμοί 

παραγωγική 
διεργασία:

λογικά στάδια από τα οποία περνούν οι πρώτες ύλες για να δημιουργήσουν 
το επιθυμητό τελικό προϊόν.

διάγραμμα ροής: σχηματική παρουσίαση των σταδίων παραγωγικής διεργασίας.

στάδιο διεργασίας:
ομάδα συνθηκών περιβάλλοντος που μεταποιούν το τρόφιμο (ή τις πρώτες 
ύλες του) από τη μία κατάσταση στην άλλη.

κίνδυνος:
οποιοσδήποτε βιολογικός, χημικός ή φυσικός παράγοντας στο τρόφιμο 
που μπορεί να το καταστήσει μη ασφαλές για την υγεία του καταναλωτή.

ανάλυση  
κίνδυνου:

η διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων, των πιθανών 
επιπτώσεών τους και αν ο κίνδυνος παρουσιάζει σημαντική επικινδυνό-
τητα για την ασφάλεια των τροφίμων. 

μέτρα έλεγχου:
η εφαρμογή ενεργειών ή δραστηριοτήτων που απαιτούνται για να μειώ-
σουν ή να περιορίσουν έναν κίνδυνο ή τις πιθανές του επιπτώσεις σε απο-
δεκτά επίπεδα.

κρίσιμο σημείο 
έλεγχου (ccp):

το σημείο στο οποίο εφαρμόζονται τα μέτρα ελέγχου για να εξαφανιστεί ή 
να μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα κάποιος αναγνωρισμένος κίνδυνος της 
ασφάλειας του τροφίμου.

δέντρο αποφά�
σεων:

μια λογική ακολουθία ερωτήσεων που μπορεί να εφαρμοστεί και να χρη-
σιμοποιηθεί προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ένας κίνδυνος αποτελεί κρί-
σιμο σημείο ελέγχου σε αυτό το στάδιο. 

κρίσιμο όριο:
το κριτήριο ή η τιμή που καθορίζει την αποδοχή ή μη αποδοχή του αναγνω-
ρισμένου κινδύνου. 

διαδικασία  
παρακολούθησης:

μια σχεδιασμένη και τεκμηριωμένη αλληλουχία από παρατηρήσεις και 
μετρήσεις στο τρόφιμο ή στις πρώτες ύλες του για να ελεγχθεί προϊόν στα 
κρίσιμα όρια και εάν ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου βρίσκεται υπό έλεγχο.

διορθωτική  
ενέργεια:

η ενέργεια που απαιτείται σε μια διεργασία όταν η παρακολούθηση δηλώ-
νει απόκλιση ή τάση για απόκλιση από τα κρίσιμα όρια. 

επιθυμητά  
επίπεδα:

μια τιμή που έχει προσδιοριστεί από πριν για να εξαφανίσει, να μειώσει ή 
να ελέγξει τον κίνδυνο στο κρίσιμο σημείο. 

ανοχή: η διακύμανση των τιμών μεταξύ των τιμών-στόχων και της κρίσιμης τιμής.

επικύρωση:
η απόκτηση πληροφοριών και δεδομένων που αποδεικνύουν την αποτε-
λεσματικότητα του σχεδίου HACCP.

επαλήθευση:
η χρήση των μεθόδων, διαδικασιών, δοκιμών ή άλλων μέσων για να 
διαπιστωθεί η λειτουργική και διαδικαστική συμμόρφωση με το σχέδιο 
HACCP.
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έγγραφο:
οι πληροφορίες και το μέσο στο οποίο περιέχονται. Το μέσο μπορεί να είναι 
χαρτί, μαγνητικός, ηλεκτρονικός ή οπτικός δίσκος υπολογιστή, φωτογρα-
φία, πρότυπο αναφοράς ή συνδυασμός τους.

αρχείο:
έγγραφο στο οποίο δηλώνονται ρητά τα επιτευχθέντα αποτελέσματα ή 
παρέχεται απόδειξη των δραστηριοτήτων που εκτελέστηκαν.

διεργασία:
κάθε δραστηριότητα ή σύνολο αλληλοεπιδρουσών ή αλληλοσυνδεόμενων 
δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν πόρους και υφίστανται διαχείριση για 
να καταστήσουν δυνατή τη μετατροπή εισερχομένων σε εξερχόμενα.

2.3.2.  Ιστορική αναδρομή

Το HACCP αναπτύχθηκε αρχικά από την επιχείρηση Pillsbury ως σύστημα ασφάλειας τρο-Pillsbury ως σύστημα ασφάλειας τρο- ως σύστημα ασφάλειας τρο-
φίμων για το διαστημικό πρόγραμμα της NASA. Ήταν απαραίτητο ένα πρόγραμμα �μηδε-NASA. Ήταν απαραίτητο ένα πρόγραμμα �μηδε-. Ήταν απαραίτητο ένα πρόγραμμα �μηδε-
νικών ατελειών” για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των αστροναυτών από τα τρόφιμα που 
θα κατανάλωναν στο διάστημα. Το HACCP ήταν το σύστημα που θα μπορούσε να παρέ-
χει τη μέγιστη ασφάλεια, μειώνοντας την εξάρτηση από τη δειγματοληψία και τη δοκιμή 
τελικών προϊόντων. Το HACCP παρείχε τη δυνατότητα προσδιορισμού κινδύνων έμφυτων 
στο προϊόν και στη διαδικασία παραγωγής, και της επινόησης προληπτικών μέτρων ελέγ-
χου. Η εταιρεία Pillsbury παρουσίασε το σύστημα HACCP στην Αμερικανική Εθνική Διά-
σκεψη Προστασίας Τροφίμων το 1971, και έκτοτε βαθμιαία αναγνωρίστηκε ως μια πολύ-
τιμη προσέγγιση. Το FDA (Food & Drug Administration) ενσωμάτωσε τις αρχές HACCP 
στους κανονισμούς για τις κονσέρβες τροφίμων χαμηλής οξύτητας το 1973 για να αντι-
μετωπίσει σοβαρά προβλήματα αλλαντίασης στη βιομηχανία κονσερβοποίησης. Το 1992 
η NACMCF (National Committee for the Microbiological Criteria of Foods) επικύρωσε το 
HACCP ως αποτελεσματικό και συνετό μέσο για την ασφάλεια τροφίμων, από τη συγκομιδή 
έως την κατανάλωση. Η NACMCF διατύπωσε επτά αρχές που υιοθετούνται στην ανάπτυξη 
των σχεδίων HACCP. Στο πλαίσιο ενός συστήματος HACCP, εάν εμφανίζεται απόκλιση που 
δείχνει ότι έχει χαθεί ο έλεγχος, λαμβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες για να επανέλθει 
έγκαιρα ο έλεγχος και το ενδεχομένως επικίνδυνο προϊόν να μη φτάσει στον καταναλωτή.

Ο FAO (Food & Agriculture Organization), μαζί με τον WHO (World Health Organization) 
δημιούργησαν το 1963 τον Codex Alimentarius, έναν διεθνή κώδικα τροφίμων. Η επι-Codex Alimentarius, έναν διεθνή κώδικα τροφίμων. Η επι- Alimentarius, έναν διεθνή κώδικα τροφίμων. Η επι-Alimentarius, έναν διεθνή κώδικα τροφίμων. Η επι-, έναν διεθνή κώδικα τροφίμων. Η επι-
τροπή του Codex Alimentarius το 1969 έφτιαξε έναν κώδικα υγιεινής τροφίμων που το 
1993 ενσωμάτωσε και το σύστημα HACCP. Σήμερα η ισχύουσα έκδοση είναι η:

CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003)  
Recommended International Code Of Practice  

General Principles Of Food Hygiene.

Το κείμενο αυτό αποτελεί το γενικότερα αποδεκτό πρότυπο του HACCP και το πιο συχνό 
κείμενο αναφοράς σε θέματα ασφάλειας τροφίμων. 

Στην Ευρώπη η εφαρμογή των ορθών πρακτικών υγιεινής και HACCP είναι υποχρεω-
τική για τις επιχειρήσεις τροφίμων βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 852/2004. Ο κανο-
νισμός αυτός καθορίζει την υποχρεωτική ύπαρξη κανόνων Ορθών Πρακτικών Υγιεινής και 
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συστήματος HACCP για κάθε επιχείρηση τροφίμων από την 1/1/1996. Η ελληνική νομοθε-
σία όρισε τα ρυθμιστικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού αυτού με την κοινή υπουργική 
απόφαση ΚΥΑ 15523/2006. 

2.3.3.  Αρχές του HACCP

Η Ανάλυση Κινδύνου με Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Hazard Analysis with Critical Control 
Points, HACCP) είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται στις βιομηχανίες τροφίμων για την εξα-, HACCP) είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται στις βιομηχανίες τροφίμων για την εξα-
σφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Το HACCP είναι ένα προληπτικό σύστημα το οποίο 
επικεντρώνεται σε σημεία που σχετίζονται με κινδύνους (φυσικούς, χημικούς, μικροβιο-
λογικούς) στα τρόφιμα καθ’ όλη την παραγωγική τους διαδικασία, μέχρι και την τελική τους 
χρήση από τους καταναλωτές. 
Η ανάπτυξη του συστήματος γίνεται με εφαρμογή των 7 αρχών του HACCP που απαιτούν: 
αναγνώριση των κινδύνων, καθορισμό των κρίσιμων σημείων ελέγχου CCPs, καθορισμό 
των κρίσιμων ορίων για κάθε CCP, παρακολούθηση των κρίσιμων ορίων, διορθωτικές 
ενέργειες, καταγραφή και επαλήθευση του συστήματος. Το σύστημα HACCP σχετίζεται με τη 
μοναδικότητα του κάθε τροφίμου, της μεθόδου παραγωγής του και της βιομηχανικής μονά-
δας στην οποία παράγεται, και έχει ως στόχο τη διασφάλιση των παραγόμενων τροφίμων. 
Πιο κάτω παρατίθενται οι αρχές του HACCP. Οι υπογραμμισμένες λέξεις είναι λέξεις –κλει-
διά για την κατανόησή του.
Αρχή 1. Προσδιορισμός των κινδύνων (hazard�) σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής δια��) σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής δια�) σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής δια�
δικασίας καθώς και της διακίνησης.

Προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με την παραγωγή των τροφίμων 
σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκομιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική 
διαδικασία, την επεξεργασία και τη διανομή των προϊόντων, μέχρι την τελική προετοιμα-
σία και την κατανάλωσή τους. Αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης και της σοβαρότητας 
των κινδύνων και προσδιορισμός των προληπτικών μέτρων για τον έλεγχό τους. 
Αρχή 2. Προσδιορισμός των κρισίμων σημείων ελέγχου (critical control point�).

Εντοπισμός των σημείων (διεργασιών ή σταδίων) λειτουργίας που μπορούν να ελεγχθούν, 
έτσι ώστε να εξαφανίσουν έναν κίνδυνο ή να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εμφάνισής 
του. Διαχωρισμός των κρίσιμων σημείων από τα άλλα σημεία ελέγχου. Στο εξής θα ανα-
φέρονται ως ΚΣΕ ή CCP.
Αρχή 3. Εγκατάσταση των κρίσιμων ορίων (critical li�it�) για τις ελεγχόμενες παραμέ�critical li�it�) για τις ελεγχόμενες παραμέ� li�it�) για τις ελεγχόμενες παραμέ�li�it�) για τις ελεγχόμενες παραμέ�) για τις ελεγχόμενες παραμέ�
τρους των κρισίμων σημείων χωριστά. 

Καθορισμός των κριτηρίων εκείνων που πρέπει να ικανοποιούνται ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι το κάθε CCP βρίσκεται υπό έλεγχο. Τα κρίσιμα όρια μπορεί να είναι παραμετρικά 
(μετρήσιμες τιμές) ή μη παραμετρικά (παρατηρήσεις). Στο εξής θα αναφέρονται ως ΚΟ ή CL.
Αρχή 4. Εγκατάσταση διαδικασιών παρακολούθησης (�onitoring procedure�) των κρίσι�
μων σημείων ελέγχου.

Εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης των CCPs και των κρίσιμων ορίων 
τους. Καθιέρωση των διαδικασιών ανάλυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της 
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παρακολούθησης, με σκοπό τη ρύθμιση της παραγωγής και τη διατήρηση αυτής υπό 
έλεγχο. Στο εξής θα αναφέρονται ως ΔΠ ή MP. 
Αρχή 5. Εγκατάσταση συστήματος διορθωτικών ενεργειών (corrective action�).

Καθορισμός των διορθωτικών ενεργειών, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται όταν 
το σύστημα παρακολούθησης δείχνει ότι ένα συγκεκριμένο CCP βρίσκεται εκτός ελέγχου, 
δηλαδή όταν παρατηρείται απόκλιση από ένα καθορισμένο κρίσιμο όριο. Στο εξής θα ανα-
φέρονται ως ΔΕ ή CΑ.
Αρχή 6. Εγκατάσταση συστήματος επαλήθευσης (verification) της επιτυχίας του HACCP.

Προσδιορισμός των διαδικασιών επαλήθευσης, που επιβεβαιώνουν ότι επιλέχθηκαν τα 
κατάλληλα σημεία ελέγχου, οι κατάλληλες μέθοδοι παρακολούθησης, τα κατάλληλα όρια 
και κυρίως ότι εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά οι διορθωτικές ενέργειες. Γενικότερα γίνε-
ται η επαλήθευση ότι το σύστημα HACCP λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά. 
Αρχή 7. Εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και αρχειοθέτησης (record keeping).

Εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος διατήρησης αρχείων όπου καταγράφε-
ται, και κατά συνέπεια τεκμηριώνεται, η αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου HACCP. 
Το σύστημα HACCP τονίζει το ρόλο που έχει η ίδια η επιχείρηση στη συνεχή πρόγνωση 
και επίλυση προβλημάτων, και το γεγονός ότι δεν πρέπει να αρκείται στις επιθεωρήσεις 
των εγκαταστάσεων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη διαπίστωση της απώλειας 
ελέγχου. Ολοένα και περισσότερο η HACCP γίνεται αναπόσπαστο τμήμα των σχεδίων δια-
σφάλισης ποιότητας των εταιρειών παραγωγής τροφίμων σε όλο τον κόσμο, επικεντρώνο-
ντας την προσοχή στα CCPs. 

2.3.4.  Εφαρμογή του HACCP

Ένα μεγάλο μέρος της λειτουργίας του συστήματος είναι το ανθρώπινο δυναμικό της εται-
ρείας. Σε αυτούς θα βασιστεί το σύστημα για τη λειτουργία του, καθώς επίσης και στους 
επιστημονικούς συμβούλους, οι οποίοι με την εμπειρία και την υποκίνηση αποτελούν τους 
κυριότερους παράγοντες εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος. Πριν αρχίσει η 
εφαρμογή του HACCP πρέπει να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

Α)  Συμμετοχή της διοίκησης, αφού πρώτα εκείνη έχει κατανοήσει πλήρως για ποιο λόγο 
θέλει την εγκατάσταση και λειτουργία του HACCP. 

Β)  Τεχνική υποστήριξη έμπειρων επιστημονικών συμβούλων, ειδικευμένων στο συγκε-
κριμένο παραγωγικό κλάδο. 

Γ)  Εφαρμογή των Ορθών Πρακτικών Υγιεινής για τον συγκεκριμένο παραγωγικό κλάδο.

Δ)  Εκπαίδευση του προσωπικού12 σε θέματα υγιεινής, αλλά και εκπαίδευση των ατόμων 
που θα αποτελέσουν μέλη της ομάδας HACCP στις αρχές και την εφαρμογή αυτού του 
προληπτικού συστήματος. 

12. Για πληροφορίες για την εκπαίδευση του προσωπικού και την πιστοποίηση εκπαίδευσης και επιχεί-
ρησης μπορείτε να απευθυνθείτε στους συγγραφείς του παρόντος βιβλίου κ. Γ. Μπόσκου (gboskou@
hua.gr) και κ. Γ. Παλησίδη (gpchef80@yahoo.gr, 6973453331).
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Ε)  Ύπαρξη γενικευμένων ή εφαρμοσμένων σχεδίων HACCP για παρόμοιες επιχειρήσεις 
τροφίμων τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στα μέτρα της συγκεκριμένης επιχεί-
ρησης. 

(Προσοχή: η αφομοίωση σχεδίων χωρίς προσαρμογή μπορεί να είναι  
από ανεφάρμοστη έως επιζήμια!)

Σύμφωνα με τον Codex Alimentarius και άλλα συνήθη πρότυπα εφαρμογής του HACCP 
υπάρχουν 12 κύρια βήματα για την επιτυχή εφαρμογή του. Τα βήματα αυτά είναι:

1. Σύσταση ομάδας HACCP

2. Περιγραφή του παραγόμενου προϊόντος

3. Προσδιορισμός της πιθανής χρήσης του προϊόντος

4.  Δημιουργία διαγραμμάτων ροής (παραλαβή, αποθήκευση, παραγωγή, αποθή-
κευση τελικού προϊόντος, διακίνηση, καθαρισμός, απολύμανση, κλπ)

5. Επαλήθευση των διαγραμμάτων ροής επί τόπου

6. Καταγραφή και ανάλυση κινδύνων, προσδιορισμός μέτρων ελέγχου (αρχή 1)

7.  Προσδιορισμός Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου, περιγραφή μέτρων ελέγχου για κάθε 
Κρίσιμο Σημείο (αρχή 2)

8.  Προσδιορισμός κρίσιμων ορίων για τα μέτρα ελέγχου σε κάθε Κρίσιμο Σημείο 
(αρχή 3)

9. Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης για κάθε Κρίσιμο Σημείο (αρχή 4)

10. Προσδιορισμός διορθωτικών ενεργειών για τυχόν αποκλίσεις (αρχή 5)

11. Προσδιορισμός διαδικασιών επαλήθευσης (αρχή 6)

12. Εγκατάσταση συστήματος αρχειοθέτησης και αναφορών (αρχή 7)

Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτό καθώς και από το παρακάτω σχήμα οι αρχές του 
HACCP εφαρμόζονται από το 6ο έως το 12ο βήμα.
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Σχήμα 8. Τα 12 βήματα του HACCP

Ας δούμε στη συνέχεια αυτά τα βήματα αναλυτικά.

2.3.5.  Τα 12 βήματα για την ανάπτυξη του HACCP

1. Σύσταση ομάδας HACCP.

Τα άτομα που θα συνθέσουν την ομάδα HACCP θα πρέπει να έχουν την ανάλογη εμπειρία 
στο αντικείμενο της επιχείρησης μαζικής εστίασης. Επίσης θα πρέπει να προέρχονται από 
συγκεκριμένους τομείς. Για παράδειγμα να είναι:

1. Υπεύθυνοι διαχείρισης εστιατορίου ή F&B manager σε ξενοδοχείο.

2. Αρχιμάγειρες ή ο πρώτος βοηθός του.

3. Αρχισερβιτόροι.

4. Υπεύθυνοι προμηθειών ή υπεύθυνοι αποθήκης.

5.  Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες (σύμβουλοι). Αυτοί είναι επιστήμονες τροφίμων ειδικευ-
μένοι σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.

Ένα από τα μέλη της ομάδας HACCP ορίζεται ως υπεύθυνος της ομάδας και τα καθήκο-
ντά του έχουν να κάνουν με την ομαλή λειτουργία της ομάδας. Η επικοινωνία των μελών 
της ομάδας είναι σημαντικός παράγοντας για την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Επι-
γραμματικά θα πρέπει η ομάδα να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και να ασχοληθεί με τα μέρη 
εκείνα που μπορεί να επιβαρύνουν το μικροβιακό φορτίο του προϊόντος ή να επιδράσουν 
με φυσικά ή χημικά μέσα και να το αλλοιώσουν.
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Κυρίως:

●  Με τις προμήθειες τροφίμων και υλικών που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

●  Με ενδογενείς παράγοντες κατά τη παραγωγική διαδικασία (σχέση θερμοκρασίας/χρό-
νου)

●  Με το ήδη υπάρχον μικροβιακό φορτίο του τροφίμου.

Καθώς επίσης:

●  Με το σχεδιασμό της μονάδας επεξεργασίας

●  Με το σχεδιασμό του εξοπλισμού

●  Με το σχεδιασμό της συσκευασίας

●  Με τους καθαρισμούς

●  Με τις συνθήκες αποθήκευσης

●  Με την εκπαίδευση και υγιεινή του προσωπικού

●  Με τη διακίνηση

●  Με τον τρόπο χρήσης του προϊόντος από τους καταναλωτές

2.   Περιγραφή του παραγόμενου προϊόντος.

●  Περιγραφές πρώτων υλών (κρέατα, πουλερικά, ψάρια, φρούτα, λαχανικά, τυριά, αλλα-
ντικά, ποτά κλπ): απαιτήσεις ποιότητας, συσκευασία, συντήρηση, εγκεκριμένοι προμη-
θευτές, κριτήρια παραλαβής, μακροσκοπικά χαρακτηριστικά, χημικά και μικροβιολο-
γικά κριτήρια.

●  Υλικά συσκευασίας (αλουμινόχαρτο, μεμβράνη, λαδόκολλα, βάσεις για τούρτες, πλα-
στικά δοχεία κλπ): απαιτήσεις ποιότητας, εγκεκριμένοι προμηθευτές, απαιτήσεις 
συσκευασίας, απαιτήσεις αποθήκευσης, απαιτήσεις καταλληλότητας για επαφή με τρό-
φιμα.

●  Τελικά προϊόντα (πιάτα με κρέας, πιάτα με ψάρι, πιάτα με πουλερικά, κρύα πιάτα, γαρ-
νιτούρες, σαλάτες, σούπες, γλυκίσματα κλπ): πρώτες ύλες, μέθοδος παρασκευής 
(συνταγή), απόδοση σε μερίδες, μακροσκοπική εμφάνιση, συνθήκες προσωρινής δια-
τήρησης, συνθήκες σερβιρίσματος, χημικά και μικροβιολογικά κριτήρια.

3.   Προσδιορισμός της πιθανής χρήσης του προϊόντος.

Ο προσδιορισμός της πιθανής χρήσης των προϊόντων πρέπει να απαντά στα εξής ερωτή-
ματα:

●  Ποιοι είναι αυτοί που θα τα καταναλώσουν;

●  Με ποιο τρόπο θα τα καταναλώσουν;

●  Υπάρχουν ειδικά σημεία προσοχής για ευαίσθητες ομάδες καταναλωτών (παιδιά, υπε-
ρήλικες, αλλεργικούς, δυσανεκτικούς κλπ);

●  Ποιες είναι οι συνθήκες συντήρησης;
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●  Ποιες είναι οι συνθήκες σερβιρίσματος;

●  Υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις από αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις;

●  Υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις από πελάτες;

4.   Δημιουργία διαγραμμάτων. 

Καταγράφονται όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή των πρώ-
των υλών, την επεξεργασία, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη διανομή έως το σερβί-
ρισμα. Πρέπει να καταγραφούν όλα τα στάδια με τη σωστή σειρά και να μην παραλειφθεί 
κανένα. Αφού γίνει η καταγραφή των σταδίων πρέπει να σχεδιαστεί ένα λογικό διάγραμμα 
ροής που θα περιλαμβάνει όσες περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες είναι δυνατό. 

1. Παραλαβή Προμηθειών

2. Αποθήκευση

Κατάψυξη Ψύξη Ξηρή Αποθήκευση

3. Απόψυξη

4. Προετοιμασία (πλύσιμο, καθαρισμός,  
αποφλοίωση, τεμαχισμός, ανάμιξη

6. Θερμική επεξεργασία (μαγείρεμα)

8. Επιπλέον προετοιμασία (γαρνίρισμα, διακόσμηση, 
μεριδοποίηση, συσκευασία)

7. Διατήρηση με θέρμανση 8. Διατήρηση με ψύξη

11. Μεταφορά11. Μεταφορά11. Μεταφορά

9. Ζεστό σερβίρισμα 10. Κρύο σερβίρισμα

Σχεδιάγραμμα 1. Ροή προϊόντων στην κουζίνα
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Οι τεχνικές λεπτομέρειες αφορούν κυρίως:

●  Θερμοκρασίες και χρόνους (ακόμα και για τους μεταβατικούς ή προσωρινούς χρόνους) 

●  Μεταβολές φυσικής κατάστασης (παρασκευές)

●  Περιγραφή και διάταξη του διαθέσιμου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

●  Τη ροή των υλικών (τροφίμων η υλικών συσκευασίας) με έμφαση στα σημεία όπου 
μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση, επιμόλυνση ή θερμοκρασιακή μεταβολή

●  Διαχωρισμό των βρόμικων (υψηλής επικινδυνότητας) από τις καθαρές (χαμηλής επι-
κινδυνότητας) περιοχές

●  Προγράμματα καθαρισμού και εξυγίανσης

Τα διαγράμματα ροής πρέπει γενικότερα να ακολουθούν την Αρχή Συνεχούς Προώθησης 
των Τροφίμων δηλαδή:

Παραλαβή – Συντήρηση – Επεξεργασία – (Συντήρηση) – Παράδοση 

Πρέπει να είναι απλά, χωρίς πολλές διακλαδώσεις και άχρηστες τεχνικές λεπτομέρειες 
για την ασφάλεια των τροφίμων. Συνήθως αποτελούνται από μια κεντρική σπονδυλωτή 
γραμμή που ακολουθεί την αρχή της συνεχούς προώθησης. Κάθε διάγραμμα πρέπει να 
οδηγεί σε ένα μόνο τελικό σημείο παράδοσης. Για το λόγο αυτό οι διακλαδώσεις δικαιολο-
γούνται μόνο όταν υπάρχουν διαφορετικές επεξεργασίες των πρώτων υλών, αλλά τελικά 
όλες πρέπει να συγκλίνουν σε ένα μόνο σημείο.

5.   Επαλήθευση των διαγραμμάτων ροής επί τόπου.
Στην προετοιμασία του διαγράμματος ροής είναι ουσιαστικό η ομάδα HACCP να επισκεφτεί 
τις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας, για να ελέγξει ότι οι πληροφο-
ρίες είναι ακριβείς, και ότι όλες οι καταγραμμένες λεπτομέρειες παρουσιάζουν το τι συμ-
βαίνει πραγματικά, πέρα από αυτό που μπορεί να γραφτεί σε ένα απλό εγχειρίδιο διαδικα-
σιών. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να υπάρχουν τα μέλη της 
ομάδας που είναι κοντά στην παραγωγή.
Κατά την επαλήθευση του διαγράμματος ροής είναι απαραίτητα κάποια απλά όργανα μέτρη-
σης, όπως χρονόμετρο ή θερμόμετρο, καθώς και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να επαληθεύ-
σει τεχνικά στοιχεία του διαγράμματος ροής.

6.   Καταγραφή και ανάλυση κινδύνων, προσδιορισμός μέτρων ελέγχου.
Η ομάδα HACCP πρέπει να απαριθμήσει όλους τους κινδύνους που εύλογα αναμένεται να 
εμφανιστούν στις πρώτες ύλες, καθώς και σε κάθε στάδιο της παραγωγής, αποθήκευσης, 
διανομής μέχρι το σημείο της πώλησης.

Τα κύρια ερωτήματα σε αυτή τη φάση είναι:

●  Υπάρχει κάτι στις πρώτες ύλες, τα συστατικά ή το ίδιο το προϊόν ή στον τρόπο που υπο-
βάλλονται σε επεξεργασία που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στην υγεία; 

●  Υπάρχει κάτι στην κατασκευή των εγκαταστάσεων ή στον εξοπλισμό που θα μπορούσε 
να προκαλέσει ζημιά στην υγεία; 
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●  Υπάρχουν κρίσιμες θερμοκρασίες που πρέπει να σημειωθούν και να ρυθμιστούν προ-
σεκτικά; 

●  Είναι δυνατή μόλυνση ή επιμόλυνση από οποιαδήποτε πηγή; 

●  Υπάρχει μη αποδεκτή επιβίωση ή πολλαπλασιασμός των βακτηρίων ή μη αποδεκτή 
ανάπτυξη χημικών ουσιών στα ενδιάμεσα προϊόντα, τα τελικά προϊόντα, από τη γραμμή 
παραγωγής ή από το γενικό περιβάλλον των εγκαταστάσεων; 

●  Υπάρχει μη αποδεκτή παραγωγή ή παραμονή τοξινών ή άλλων ανεπιθύμητων φαινο-
μένων που συμβαίνουν στο προϊόν;

Οι φορείς ελέγχου των τροφίμων μπορούν να απαιτήσουν το σύστημα HACCP να συμπε-
ριλάβει γενικότερα τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών, πέραν αυτών της ασφάλειας. Ετσι, θα προστεθεί στα παραπάνω η φράση: 
«Υπάρχει κάτι που καθιστά το προϊόν μη συμβατό με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις από τη 
νομοθεσία ή από ρυθμιστικούς φορείς;»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Η ομάδα HACCP πρέπει να κάνει μια ανάλυση για να καθορίσει ποιων κινδύνων η εξαφά-
νιση ή η μείωση σε αποδεκτά επίπεδα είναι ουσιαστική για την παραγωγή ασφαλών τροφί-
μων. Στην ανάλυση κινδύνου πρέπει να συμπεριληφθούν τα εξής: 

●  Η πιθανότητα εμφάνισης των κινδύνων και η σοβαρότητα των δυσμενών τους επιπτώ-
σεων στην υγεία.

●  Η ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της παρουσίας κινδύνων.

●  Η επιβίωση ή ο πολλαπλασιασμός των ανεπιθύμητων μικροοργανισμών.

●  Η παραγωγή ή παραμονή στα τρόφιμα τοξινών, χημικών ουσιών ή ξένων σωμάτων.

●  Οι προϋποθέσεις που οδηγούν στα ανωτέρω.

Η ομάδα πρέπει να συμφωνεί στον καθορισμό και την ανάλυση κινδύνου. 
Η επιστημονική υποστήριξη από ειδικούς είναι απαραίτητη.

Στην ουσία η ανάλυση κινδύνου αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων που είναι κατάλ-
ληλες για τη συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής. Η ανάλυση κινδύνου πρέπει να εξετά-
σει τους παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν άμεσα από τον παραγωγό. Η διανομή 
προϊόντων, για παράδειγμα, μπορεί να είναι πέρα από τον άμεσο έλεγχο του παραγωγού, 
αλλά οι πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο τα τρόφιμα θα διανεμηθούν θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα υποβληθούν τα τρόφιμα σε επεξεργασία. Κατά τη 
διάρκεια της ανάλυσης κινδύνου η σημασία κάθε κινδύνου πρέπει να αξιολογηθεί με την 
εξέταση τόσο της δυνατότητας όσο και της πιθανότητας εμφάνισης του κινδύνου, με ταυτό-
χρονη αξιολόγηση της σοβαρότητας των συνεπειών στην υγεία. Επικινδυνότητα είναι μια 
εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης του κινδύνου. Η εκτίμηση της επικινδυνότητας είναι 
συνήθως βασισμένη σε έναν συνδυασμό εμπειρίας, επιδημιολογικών στοιχείων και βιβλι-
ογραφικών πληροφοριών. 
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Η ομάδα HACCP έχει την ευθύνη να αποφασίσει ποιοι κίνδυνοι είναι σημαντικοί και πρέ-
πει να εξεταστούν στο σχέδιο HACCP. Μερικές φορές προσδιορίζονται πάρα πολλοί κίνδυ-
νοι. Ωστόσο μόνο οι πραγματικά σημαντικοί κίνδυνοι πρέπει να ελεγχθούν. Θα πρέπει να 
ελέγχεται πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί ένας κίνδυνος, καθώς και το αν είναι πιθανό να 
οδηγήσει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών όταν δεν είναι ελεγχόμενος. Όταν έχουν 
καθιερωθεί τα ρυθμιστικά επίπεδα δράσης, οι ανοχές ή άλλα όρια, ένας «απαράδεκτος κίν-
δυνος για την υγεία» είναι η δυνατότητα να ξεπεραστεί το όριο αυτό, όχι μόνο η παρουσία 
μιας ουσίας σε ανιχνεύσιμο επίπεδο. 

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης κινδύνου, οι ανησυχίες για την ασφάλεια πρέπει να δια-
φοροποιούνται από τις ανησυχίες για την ποιότητα. Ο όρος «κίνδυνος» περιορίζεται στην 
ασφάλεια, και αυτό μόνο πρέπει να εξεταστεί στο σχέδιο HACCP. Οι ανησυχίες για την ποι-
ότητα πρέπει να ενσωματωθούν σε άλλο σύστημα ελέγχου που πρέπει να τρέχει παράλ-
ληλα με το σύστημα HACCP.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ομάδα HACCP πρέπει να εξετάσει ποια μέτρα ελέγχου υπάρχουν, τα οποία να μπορούν 
ενδεχομένως να εφαρμοστούν σε κάθε κίνδυνο. Τα μέτρα ελέγχου είναι ενέργειες και δρα-
στηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποτρέψουν ή να εξαφανίσουν έναν 
κίνδυνο ή να τον μειώσουν σε αποδεκτό επίπεδο. Μπορεί να απαιτηθούν περισσότερα από 
ένα μέτρα ελέγχου για να ελέγξουν έναν συγκεκριμένο κίνδυνο, και περισσότεροι από ένας 
κίνδυνοι μπορούν να ελεγχθούν από ένα διευκρινισμένο μέτρο ελέγχου.

Παραδείγματα των μέτρων ελέγχου είναι: 

Βιολογικοί κίνδυνοι: Έλεγχος χρόνου/θερμοκρασίας, θερμική επεξεργασία, ψύξη και 
κατάψυξη, ζύμωση ή/και ρύθμισή pH, προσθήκη άλατος ή άλλων συντηρητικών, ξήρανση, 
έλεγχος πηγής προμηθειών (λήψη πρώτων υλών από μη μολυσμένες πηγές), πρακτικές 
υγιεινής. 

Χημικοί κίνδυνοι: Έλεγχος πηγής προμηθειών (πιστοποίηση προμηθευτών και 
εργαστηριακές αναλύσεις), έλεγχος παραγωγής (χρήση πρόσθετων ουσιών, χρήση 
απορρυπαντικών, κλπ). 

Φυσικοί κίνδυνοι: Έλεγχος πηγής προμηθειών, έλεγχος παραγωγής (χρήση των ανιχνευτών 
μετάλλων στη βιομηχανία, κοσκίνισμα, φιλτράρισμα, οπτική διαλογή συστατικών, κλπ).

Αλλεργιογόνα συστατικά: Ενημέρωση του πελάτη, ενημέρωση από τον πελάτη, επισήμανση 
συνταγών, εκπαίδευση σερβιτόρων, ξεχωριστές παρασκευές

Σημείωση: Τα μέτρα ελέγχου είναι σε ισχύ μόνο στο στάδιο επεξεργασίας υπό εξέταση. 
Στην πραγματικότητα το στάδιο επεξεργασίας είναι και αυτό μέτρο ελέγχου, η ομάδα όμως 
πρέπει να αναθεωρήσει την αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου και να εξετάσει άλλα 
μέτρα. Οι γενικές διαδικασίες υγιεινής, όπως η φθορά του προστατευτικού ιματισμού, το 
πλύσιμο των χεριών, οι καθαρισμοί πατωμάτων δεν πρέπει να θεωρηθούν ως μέτρα ελέγ-
χου, μια και δεν είναι συνήθως συγκεκριμένα για ένα ιδιαίτερο προϊόν ή μια διαδικασία. 
Τέτοια μέτρα υγιεινής είναι δύσκολο να ελεγχθούν υπό το πλαίσιο του HACCP, και πρέπει 
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να καλυφθούν από τις απαιτήσεις υγιεινές και τις ορθές πρακτικές παραγωγής. Η ομάδα 
HACCP πρέπει να καταγράψει τις διαπιστώσεις της, τη φύση των κινδύνων και της επικιν-
δυνότητας, καθώς και τα συμπεράσματά της σχετικά με τα μέτρα ελέγχου.

7.  Προσδιορισμός Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου, περιγραφή μέτρων ελέγχου για κάθε 
Κρίσιμο Σημείο (αρχή 2).

Ένα Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου (ΚΣΕ ή CCP) είναι εκείνο το σημείο ελέγχου όπου ένας τροφο-
γενής κίνδυνος μπορεί να εξαφανιστεί ή να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο. Δεν είναι πάντα 
εύκολο να αποφασιστεί εάν ένα στάδιο είναι CCP. Το μέτρο ελέγχου στο σημείο αυτό πρέ-
πει να είναι μια ιδιότητα του προϊόντος ή μια παράμετρος της διαδικασίας σε εκείνο το στά-
διο επεξεργασίας, το οποίο μπορεί να μετρηθεί, να ρυθμιστεί και να ελεγχθεί. Η πρόθεση 
του HACCP είναι να στρέψει τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία ελέγχου μόνο. Εάν ένας κίνδυ-
νος έχει εντοπιστεί σε ένα στάδιο όπου ο έλεγχος είναι απαραίτητος για την ασφάλεια, και 
κανένα μέτρο ελέγχου δεν υπάρχει σε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο, τότε το προϊόν ή η δια-
δικασία πρέπει να τροποποιηθεί σε αυτό το στάδιο ή σε κάποιο πρωθύστερο ή μεταγενέ-
στερο, για να περιληφθεί ένα μέτρο ελέγχου.

Ο προσδιορισμός ενός CCP στο σύστημα HACCP μπορεί να διευκολυνθεί από την εφαρ-
μογή ενός δέντρου απόφασης, το οποίο να ακολουθεί μια προσέγγιση λογικού συλλογι-
σμού. Για το δέντρο αποφάσεων χρησιμοποιούνται απλά ερωτήματα όπου οι απαντήσεις 
είναι μόνο «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» μονολεκτικά. Κάθε απάντηση «ναι» ή «όχι» πρέπει να οδηγεί σε 
μία άλλη ερώτηση ή στον καταφατικό/αρνητικό ορισμό ενός ΚΣΕ. Η χρήση ενός δέντρου 
απόφασης πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κατάληξη σε συμπέρασμα, αλλά η εφαρμογή 
του πρέπει να είναι εύκαμπτη και να λαμβάνει υπόψη τη φύση της κάθε επεξεργασίας. Ενώ 
τα πρότυπα δέντρα αποφάσεων είναι χρήσιμα για να καθοριστεί ένα CCP, δεν είναι συγκε-
κριμένα για όλες τις διαδικασίες τροφίμων και επομένως πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύμ-
φωνα με την επαγγελματική κρίση αλλά και να τροποποιηθούν σε μερικές περιπτώσεις. Η 
εκπαίδευση στην εφαρμογή του δέντρου απόφασης είναι απαραίτητη.

Συνήθως χρησιμοποιούνται πέντε βασικά ερωτήματα:

1. Υπάρχει ο συγκεκριμένος κίνδυνος στο τρόφιμο σε απαράδεκτα επίπεδα;

2. Μπορεί να ελεγχθεί ο κίνδυνος πλήρως από προαπαιτούμενο πρόγραμμα;

3.  Η επεξεργασία του τροφίμου στο στάδιο αυτό θα εξαλείψει ή θα μειώσει το κίνδυνο σε 
αποδεκτά επίπεδα;

4. Μπορεί να υπάρξει επιμόλυνση ή αύξηση του κινδύνου σε μη αποδεκτά επίπεδα;

5.  Υπάρχει κάποιο επόμενο στάδιο που θα εξαλείψει ή θα μειώσει το κίνδυνο σε αποδεκτά 
επίπεδα;

Η ερώτηση 1 χρησιμοποιείται συνήθως για τις πρώτες ύλες ή όταν γίνεται διασύνδεση μιας 
γραμμής παραγωγής με μια άλλη, ενώ η ερώτηση 2 χρησιμοποιείται για ενδιάμεσα στάδια.

Οι απαντήσεις στην ερώτηση 2 μπορεί να είναι οι εξής:

Εάν «ΝΑΙ» - προσδιορίστε πώς ελέγχεται ο κίνδυνος και προχωρήστε στον επόμενο κίν-
δυνο. 
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Εάν «ΟΧΙ» - προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση.

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα δέντρου αποφάσεων:

Υπάρχει ο κίνδυνος 
στο τρόφιμο σε 

απαράδεκτα επίπεδα

Η επεξεργασία του τροφίμου 
στο στάδιο αυτό θα εξαλείψει ή θα μειώσει 

τον κίνδυνο σε ανεκτά επίπεδα;

Μπορεί να συμβεί  
επιμόλυνση ή αύξηση του κινδύνου σε  

μη αποδεκτά επίπεδα;

Ν Α Ι

Ν Α Ι

Ν Α Ι

Ο Χ Ι

Ο Χ Ι

Ο Χ Ι

Ο Χ Ι

Ν Α Ι

δεν είναι CCP

δεν είναι CCP

είναι CCP

δεν είναι CCP

είναι CCP

Κάποιο 
επόμενο στάδιο 

θα εξαλείψει ή θα μειώσει τον κίνδυνο  
σε αποδεκτά επίπεδα;

Σχεδιάγραμμα 2. Δέντρο αποφάσεων μιας επισιτιστικής επιχείρησης

Τα δέντρα αποφάσεων είναι πολύ χρήσιμα και στον ορισμό σημείων ελέγχου που αφορούν 
θέματα ποιότητας. Δε συνιστάται όμως η καταγραφή τους στα αρχεία του HACCP. 

8. Προσδιορισμός κρίσιμων ορίων για τα μέτρα ελέγχου σε κάθε Κρίσιμο Σημείο (αρχή 3)

Ένα κρίσιμο όριο είναι ένα κριτήριο που χωρίζει το αποδεκτό από το απαράδεκτο. Εάν κάποιες 
παράμετροι διατηρούνται μέσα στα κρίσιμα όρια θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια του προϊόντος. 
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Ένα κρίσιμο όριο πρέπει να οριστεί για κάθε CCP ανάλογα με το αντίστοιχο μέτρο ελέγχου. 
Σε μερικές περιπτώσεις περισσότερα από ένα κρίσιμα όρια μπορεί να οριστούν σε ένα ιδιαί-
τερο CCP. Τα χρησιμοποιούμενα κρίσιμα όρια είναι παραμετρικά (πχ θερμοκρασία, χρόνος, 
υγρασία, pH, ενεργότητα νερού, διαθέσιμο χλώριο) ή μη παραμετρικά (πχ οργανοληπτικά ή 
μακροσκοπικά χαρακτηριστικά, λειτουργικά χαρακτηριστικά μηχανήματος).

Το κρίσιμο όριο πρέπει να είναι τεκμηριωμένο και να εξασφαλίζει ότι θα ελέγξει το συγκε-
κριμένο κίνδυνο προτού οριστικοποιηθεί και εφαρμοστεί το σύστημα HACCP. Τα κρίσιμα 
όρια μπορούν να οριστούν από ποικίλες πηγές, όπως τη νομοθεσία τροφίμων, τους διε-
θνείς κώδικες εφαρμογής, τις εσωτερικές οδηγίες της επιχείρησης, τις βιβλιογραφικές 
μελέτες, τις πειραματικές δοκιμές ή/και μέσω των έμπειρων επιστημονικών συμβούλων. 

9. Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης για κάθε Κρίσιμο Σημείο (αρχή 4).

Ένα πρόγραμμα παρατηρήσεων ή μετρήσεων είναι απαραίτητο για τα συγκεκριμένα κρί-
σιμα όρια που έχουν τεθεί στα κρίσιμα σημεία. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να περιγράφει 
σαφώς τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, τη συχνότητα που λαμβάνονται οι παρατηρή-
σεις ή οι μετρήσεις, καθώς και τις διαδικασίες καταγραφής που πρόκειται να χρησιμοποι-
ηθούν. Οι παρατηρήσεις ή οι μετρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσουν την απώ-
λεια ελέγχου στα κρίσιμα σημεία και να παρέχουν τις πληροφορίες εγκαίρως στους υπεύ-
θυνους υπαλλήλους για να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

Το σύστημα παρακολούθησης πρέπει σαφώς και ακριβώς να περιγράφει για κάθε κρίσιμο 
σημείο ελέγχου: 

●  ΠΟΙΟΣ θα μετρήσει ή θα παρατηρήσει

●  ΤΙ θα μετρήσει ή θα παρατηρήσει

●  ΠΟΥ θα μετρήσει ή θα παρατηρήσει

●  ΠΟΤΕ θα μετρήσει ή θα παρατηρήσει 

●  ΠΩΣ θα μετρήσει ή θα παρατηρήσει

Η παρακολούθηση πρέπει να είναι γρήγορη και δεν είναι απαραίτητο να είναι σύνθετη ή 
να περιλαμβάνει εργαστηριακή ανάλυση. Για παράδειγμα, συχνά οι μικροβιολογικές ανα-
λύσεις δεν είναι απαραίτητες για να ελέγξουν τους βιολογικούς κινδύνους, ενώ επιπλέον 
είναι και αργή μέθοδος. Ταχείες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της 
αποτελεσματικότητας του καθαρισμού, τη λειτουργία ενός ψυγείου, τη φόρτωση των κιβω-
τίων κλπ. Οι μέθοδοι επιλογής είναι συνήθως οι φυσικοχημικές δοκιμές ή οι αυτόματοι 
αισθητήρες και οι παρατηρήσεις. Τα στοιχεία που προκύπτουν πρέπει να αξιολογηθούν 
από άτομο που έχει την εμπειρία αλλά και την ευθύνη να εφαρμόσει τις κατάλληλες διορ-
θωτικές ενέργειες.

10. Προσδιορισμός διορθωτικών ενεργειών για τυχόν αποκλίσεις (αρχή 5).

Ένα σχέδιο δράσης πρέπει να προετοιμαστεί και να εφαρμοστεί, έτσι ώστε οι υπεύθυνοι 
παραγωγής να μπορούν να αντιδράσουν αμέσως εάν τα στοιχεία των παρατηρήσεων και 
των μετρήσεων δείξουν ότι υπάρχει απόκλιση ή τάση απόκλισης από τα κρίσιμα. Το σχέδιο 
δράσης αυτό πρέπει να προετοιμαστεί και να εφαρμοστεί εκ των προτέρων, έτσι ώστε να 
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μην υπάρξει καμία καθυστέρηση στη λήψη διορθωτικών ενεργειών. Μπορεί να αναπτυ-
χθεί από την ομάδα HACCP και πρέπει να περιλαμβάνει:

●  συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες για κάθε CCP προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι αποκλίσεις όταν αυτές εμφανίζονται 

●  πώς θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να διορθωθεί η αιτία της μη συμμόρφωσης 
και να τεθεί το CCP πίσω στον έλεγχο 

●  ποιος θα είναι αρμόδιος για τη λήψη διορθωτικών μέτρων 

●  τι θα γίνει με τα προϊόντα που κατασκευάζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου που η 
διαδικασία είναι «εκτός ελέγχου» 

●  πώς θα διατηρηθούν τα γραπτά αρχεία όλων των διορθωτικών ενεργειών που λαμβά-
νονται 

11. Προσδιορισμός διαδικασιών επαλήθευσης (αρχή 6).

Το σύστημα HACCP είναι ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των προϊόντων που 
παράγονται στη συγκεκριμένη μονάδα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε σύστημα διαχεί-
ρισης πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί αποτελεσματικά. Αυτή η επαλήθευση γίνε-
ται σε διάφορα επίπεδα. Ένας διευθυντής διασφάλισης ποιότητας πρέπει να ανασκοπεί 
το σύστημα συχνά, αν όχι καθημερινά, για να ελέγξει ότι λειτουργεί ικανοποιητικά και για 
να επιλύσει οποιαδήποτε άμεσα προβλήματα. Όταν υπάρχει ελεύθερος χρόνος πρέπει να 
μελετά το σύστημα σε βάθος για να βεβαιώνεται ότι λειτουργεί αποδοτικά.

Η ομάδα HACCP πρέπει να περιγράψει λεπτομερώς ποιες μέθοδοι και διαδικασίες θα χρη-
σιμοποιηθούν για να επαληθεύσει ότι το σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά.

Παραδείγματα των μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαλήθευση: 

●  Δειγματοληψία (τυχαία ή ρουτίνας), εργαστηριακή ανάλυση, ανάλυση τάσης φαινομέ-
νων

●  Εξονυχιστική ανάλυση ή εντατικές δοκιμές σε επιλεγμένα κρίσιμα σημεία ελέγχου

●  Εντατική ανάλυση των ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων

●  Αποτίμηση των στοιχείων μέτρησης ή παρατήρησης σε πραγματικές συνθήκες σε όλη 
την παραγωγική αλυσίδα

Παραδείγματα διαδικασιών επαλήθευσης: 

●  επιθεώρηση των διαδικασιών παραγωγής

●  επικύρωση των κρίσιμων ορίων με εμπειρογνώμονες και φορείς προτυποποίησης 

●  αναθεώρηση των αποκλίσεων από τα κρίσιμα όρια και των αντίστοιχων διορθωτικών 
ενεργειών

●  επιθεωρήσεις ολόκληρου του συστήματος HACCP και των αρχείων του. Μια συστημα-
τική και ανεξάρτητη εξέταση μέσω επιτόπιων παρατηρήσεων και αναθεώρησης πραγ-
ματικών αρχείων, ώστε να επαληθευτεί εάν οι δραστηριότητες που δηλώνονται στο 
σχέδιο HACCP εφαρμόζονται
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Είναι χρήσιμο να γίνονται αναφορές μη συμμόρφωσης όταν υπάρχουν αποκλίσεις στα κρί-
σιμα όρια. Οπότε, η διαδικασία επαλήθευσης επικυρώνει τα αποτελέσματα από τις διορθω-
τικές ενέργειες και κλείνει την αναφορά μη συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση πρέπει να επιβεβαιώσει ότι το σύστημα HACCP που εφαρμόζεται είναι 
κατάλληλο για τη γραμμή προϊόντων σε επεξεργασία. Επίσης, μετά από κάποιο χρόνο, 
πρέπει να επαληθευτεί ότι οι βασικές αρχές που ορίστηκαν για το σύστημα εφαρμόζονται 
κατάλληλα. 

Η επαλήθευση μπορεί να γίνει από τη διοίκηση της επιχείρησης, από εξωτερικά γραφεία 
συμβούλων, από φορείς πιστοποίησης ή από κρατικούς φορείς ελέγχου, ανάλογα με τους 
στόχους της διοίκησης και τις νομικές απαιτήσεις της χώρας για τα συστήματα HACCP.

Όποτε υπάρχουν αλλαγές στις διαδικασίες επεξεργασίας, στις πρώτες ύλες ή σε πρόσθε-
τες ουσίες κλπ, είναι απαραίτητο να γίνεται ανασκόπηση του συστήματος, ώστε να είναι 
σίγουρο ότι ισχύει παρά τις αλλαγές.

Παραδείγματα αφορμών που θα καταστήσουν απαραίτητη την ανασκόπηση του συστήμα-
τος: 

●  αριθμητικά αυξανόμενες αναφορές απόκλισης

●  χωροταξική αλλαγή της μονάδας παραγωγής ή του περιβάλλοντός της 

●  αλλαγή στον εξοπλισμό παραγωγής

●  αλλαγή διαδικασιών ή υλικών καθαρισμού και απολύμανσης κλπ

●  αλλαγή συσκευασίας ή αλλαγή στις συνθήκες αποθήκευσης και διανομής

●  αλλαγή της χρήσης του προϊόντος από τον καταναλωτή

●  ενημέρωση για νέο κίνδυνο που συνδέεται με το προϊόν

Εάν η ανασκόπηση δείξει ότι το σύστημα HACCP πρέπει να αναθεωρηθεί, οι αλλαγές πρέ-
πει να ενσωματωθούν πλήρως σε όλα τα γραπτά έγγραφα όλου του συστήματος αρχειο-
θέτησης, έτσι ώστε οι εξακριβωμένες και ενημερωμένες πληροφορίες για το σύστημα να 
είναι πάντα διαθέσιμες.

12. Εγκατάσταση συστήματος αρχειοθέτησης και αναφορών (αρχή 7).

Η τήρηση αρχείων είναι που κάνει τα συστήματα HACCP να λειτουργούν. 

Σε κάθε ΚΣΕ, όπου λαμβάνονται παρατηρήσεις ή μετρήσεις, οι πληροφορίες πρέπει να 
καταγραφούν με έναν τακτικό τρόπο. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να αναφέρονται με 
τρόπο που σαφώς και γρήγορα ενημερώνει για τη διατήρηση του συστήματος όταν τα κρί-
σιμα όρια τηρούνται. Διαφορετικά πρέπει να ληφθούν άμεσες και αποτελεσματικές ενέρ-
γειες. Όλα τα αρχεία και έγγραφα που συνδέονται με τον έλεγχο των CCP πρέπει να φέρουν 
υπογραφή από τον υπάλληλο που κάνει τον έλεγχο και από τον αρμόδιο για την επιθεώ-
ρηση και ανασκόπησή τους. Πρέπει να είναι εφικτή η αναφορά στα αρχεία οποιαδήποτε 
στιγμή, ώστε να επαληθεύεται ότι το σύστημα HACCP λειτουργεί αποτελεσματικά. Ακόμα 
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και για να αποδειχτεί στις τοπικές αρχές επιθεώρησης, στους εισαγωγείς σε άλλες χώρες 
στις οποίες επιθυμείτε να πουλήσετε τα προϊόντα σας, και στις αρχές επιθεώρησης των 
χωρών εισαγωγής ότι υπάρχει αποτελεσματικό πρόγραμμα ασφάλειας τροφίμων. 

Για την εφαρμογή και συντήρηση ενός συστήματος HACCP πρέπει να διατηρούνται ενδει-
κτικά τα παρακάτω Αρχεία Ποιότητας:

●  Αρχεία εκπαίδευσης προσωπικού.

●  Αρχεία ανασκοπήσεων.

●  Αρχεία αξιολογήσεων συστήματος HACCP.

●  Αρχεία παρακολούθησης κρίσιμων σημείων ελέγχου.

●  Αρχεία διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.

●  Αρχεία διακρίβωσης.

●  Αρχεία ελέγχου πόσιμου νερού.

●  Αρχεία ελέγχου προμηθειών.

●  Αρχεία καθαρισμού και απολύμανσης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

●  Αρχεία απεντόμωσης και μυοκτονίας.

●  Αρχεία ημερησίων προγραμμάτων υγιεινής προσωπικού.

●  Αρχεία ημερησίων προγραμμάτων σίτισης.

2.3.6.  Ο φάκελος του HACCP

Για τη μελέτη ενός συστήματος HACCP πρέπει να δημιουργηθεί ένας φάκελος («ντοσιέ») με 
τα εξής περιεχόμενα.

Ø	Εισαγωγή, αρχές HACCP και σκοπός της μελέτης.

Ø	Εγχειρίδιο διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (εγχειρίδιο HACCP).

Ø	Διαγράμματα ροής προϊόντων, πρώτων υλών και υπηρεσιών.

Ø	Ανίχνευση σημείων κινδύνων στην επεξεργασία. 

Ø	Δράσεις στα κρίσιμα σημεία κινδύνου.

Ø	Έλεγχος αποτελεσματικότητας μεθόδων επεξεργασίας.

Ø	Έλεγχος πρώτων υλών.

Ø	Έλεγχος των πάσης φύσης προμηθευτών.

Ø	Έντυπα καταγραφής-τεκμηρίωσης, αρχεία ποιότητας.

Ø	Εξωτερικά έγγραφα του συστήματος. 

Ø	Καθορισμός κρίσιμων ορίων στα κρίσιμα σημεία κινδύνου.

Ø	Καθορισμός κρισίμων σημείων κινδύνου.
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Ø	Κωδικοποίηση εγγράφων.

Ø	Κωδικοποίηση των προϊόντων και των παρτίδων (ιχνηλασιμότητα).

Ø	Μέθοδοι έλεγχου ποιότητας.

Ø	Οδηγίες-διαδικασίες για την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Ø	Προαπαιτούμενα προγράμματα.

Ø	Προδιαγραφές προϊόντων.

Ø	Σχέδια ποιότητας προϊόντων, γενικές και ειδικές δίαιτες.

Ø	Τεχνικές προδιαγραφές πρώτων υλών.

Ø	Βιβλιογραφία σχετικά με την εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου HACCP.

Ø	Υλικό εκπαίδευσης. 

Ο φάκελος HACCP πρέπει να επικυρώνεται από τη Διοίκηση

Εξωτερικά Έγγραφα

Ø	Πρότυπα για το σύστημα HACCP.

Ø	Εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία.

Ø	Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ 
ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ HACCP

ΚΑΝΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ............... ΚΑΝΕΝΑ ΣΎΣΤΗΜΑ HACCP!

Τα αρχεία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

●  Αρχεία που ακολουθούν την εμμονή ώρα-ώρα και μήνα-μήνα στο σχέδιο. 

●  Αρχεία που παρέχουν τη γενική εικόνα. 

●  Αρχεία (και δράση βασισμένη σε αυτά) που εξασφαλίζουν τη συνεχή ροή των ασφαλών 
τροφίμων. 

Κατά την εφαρμογή του HACCP πρέπει να θυμόμαστε πάντα:

●  Το HACCP δεν είναι ένα αυτόνομο σύστημα ελέγχου, είναι μέρος ενός μεγαλύτερου 
συστήματος διαδικασιών ελέγχου. 

●  Τα σχέδια HACCP ισχύουν για τα συγκεκριμένα προϊόντα και για τις συγκεκριμένες δια-
δικασίες, και συμπληρώνουν την κατάλληλη νομοθεσία ασφάλειας τροφίμων και τους 
κώδικες για την υγιεινή που είναι σε ισχύ. 

●  Κάθε είδος, προϊόν και διεργασία θα πρέπει να εξεταστεί.
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●  Κάθε επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει το σχέδιό της (ή τα σχέδια της). 

●  Η καλή αρχειοθέτηση θα κρατήσει τη λειτουργία αποτελεσματική, θα παρέχει ιχνηλασι-
μότητα και θα επαληθεύει ότι το σύστημα λειτουργεί. 

●  Είναι ένα σύστημα αυτοελέγχου, αλλά και οι κρατικές υπηρεσίες θα διεξαγάγουν περι-
οδικά ελέγχους του συστήματος HACCP. 

●  Ο πελάτης είναι πολύ σημαντικός. Άλλωστε και εσείς είστε πελάτες των προμηθευτών. 
Ο πελάτης μπορεί να κάνει επιτόπου επιθεώρηση και να προτείνει την αναθεώρηση του 
συστήματος. 

●  Η «ροή του προϊόντος» στις εγκαταστάσεις είναι πολύ σημαντική. Εάν η παραγωγή είναι 
καλά σχεδιασμένη, οργανωμένη και εκσυγχρονισμένη θα είναι εύκολο να τεθεί σε ισχύ 
ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα HACCP. 

●  Εάν έχετε φορτωμένη και μη τακτοποιημένη γραμμή παραγωγής και πρέπει να μετατο-
πίσετε το προϊόν από ένα τμήμα σε άλλο και πίσω πάλι, θα είναι δυσκολότερη η εφαρ-
μογή.

●  Η γενική ιδέα είναι βασισμένη στην ανάπτυξη ιδιαίτερα συγκεκριμένων σχεδίων λει-
τουργίας που προσαρμόζονται στην παραγωγή. Κατά συνέπεια μπορούν να υπάρξουν 
ουσιαστικές διαφορές στα σχέδια, στα κριτήρια, στις διαδικασίες ελέγχου και σε όλες τις 
άλλες πτυχές των συστημάτων HACCP που αναπτύσσονται από τις διαφορετικές επιχει-
ρήσεις που παράγουν το ίδιο προϊόν. Το αποτελεσματικότερο σύστημα HACCP θα είναι 
αυτό που χτίζεται με τη βοήθεια του εμπλεκόμενου προσωπικού, το οποίο θα αποκτή-
σει και περισσότερη υπερηφάνεια για το δικό του σύστημα HACCP. 

●  Πρέπει να εκπαιδευτεί το προσωπικό στο σύστημα HACCP. 

●  Η ασφάλεια των τροφίμων πρώτα, η ποιότητα μετά. Αποκλίσεις στην ποιότητα διώ-
χνουν πελατεία, αποκλίσεις στην ασφάλεια κλείνουν επιχειρήσεις. 

Ιδιαιτερότητες εφαρμογής σχεδίου HACCP σε εστιατόρια – διαφορές από τη βιομηχα-HACCP σε εστιατόρια – διαφορές από τη βιομηχα- σε εστιατόρια – διαφορές από τη βιομηχα-
νία τροφίμων:

●  Οι βιομηχανίες έχουν μεγάλο αριθμό προσωπικού, με ειδικότητες σχετικές με την 
ασφάλεια τροφίμων, και αρκετούς υπαλλήλους εξειδικευμένους στο θέμα, κάτι που 
δεν αναμένεται σε τμήμα διατροφής.

●  Είναι δύσκολη η εφαρμογή αποτελεσματικής εκπαίδευσης λόγω του μεγάλου αριθμού 
του προσωπικού με διαφορετικές ειδικότητες που εμπλέκονται με το σύστημα.

●  Υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός μεθόδων παρασκευής τροφών, μεγάλος αριθμός 
συνταγών και συστατικών που χρησιμοποιούνται.

●  Οι προμήθειες τροφίμων καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς τροφίμων με αποτέλε-
σμα οι πιθανοί κίνδυνοι να είναι περισσότεροι.

●  Τα γεύματα διαφοροποιούνται συχνά, ανάλογα με τις απαιτήσεις τις πελατείας, με απο-
τέλεσμα το τελικό προϊόν να μην είναι τόσο τυποποιημένο όσο στη βιομηχανία τροφί-
μων.
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●  Δεν είναι δυνατόν να διατεθούν τα κεφάλαια που συνήθως ξοδεύει η βιομηχανία για 
εργαστηριακό εξοπλισμό ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων. 

Γιατί το HACCP δεν μπορεί να φθάσει στο πλήρες δυναμικό εφαρμογής του; 

●  αδύνατα προαπαιτούμενα προγράμματα

●  έλλειψη δέσμευσης από τη διοίκηση

●  η παραγωγή προηγείται του HACCP 

●  συνυπολογισμός ζητημάτων που δεν έχουν σχέση με την ασφάλεια τροφίμων

●  υποθέσεις μη βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα

●  ανεπαρκής έως ανύπαρκτη ανάλυση κινδύνου 

●  ανεπαρκής εκπαίδευση 

●  ανεπαρκής αρχειοθέτηση

●  ανεπαρκής ανασκόπηση και βελτίωση του συστήματος

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ.

3.  ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΕΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ.

ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP
αν και κατανοητό στις αρχές του, είναι σύνθετο και απαιτεί χρόνο στην εφαρμογή του

2.3.7.  Το πρότυπο ISO 22000

Το Πρότυπο ISO 2200013 είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και έχει 
εφαρμογή σε όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται στη διατροφική αλυσίδα: παραγω-
γούς σπόρων και ζωοτροφών, αγρότες, κτηνοτρόφους, παραγωγούς τροφίμων, διανομείς, 
λιανικό και χονδρικό εμπόριο, εμπλεκόμενους στη μαζική εστίαση και όλους τους σχετι-
ζόμενους – παραγωγούς εξοπλισμού, υλικών συσκευασίας, απορρυπαντικών, πρόσθετων 
και άλλων υλικών. Το ISO 22000 βασίζεται στα παρακάτω:

●  Επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών

13. Το ελληνικό κράτος αποδέχεται και άλλα προγράμματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων με διεθνή 
αναγνώριση όπως το International Food Standard (IFS), το British Retail Consortium (BRC), και το 
International Standards Organisation (ISO) 22000, τα οποία έρχονται να αντικαταστήσουν το HACCP. 
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●  Διαχείριση συστήματος

●  Έλεγχος διεργασίας

●  Αρχές HACCP

●  Προγράμματα για τα προαπαιτούμενα

Τα βασικά περιεχόμενα του Προτύπου είναι:

1. Πεδίο

2. Τυποποιητικές αναφορές

3. Όροι και ορισμοί

4. Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

5. Ευθύνη της Διοίκησης

6. Διαχείριση πόρων

7. Σχεδιασμός και υλοποίηση της ασφάλειας τροφίμων

8. Επαλήθευση, επικύρωση και βελτίωση του συστήματος

●  Παράρτημα Α, οδηγός για τη χρήση του Προτύπου.

●  Παράρτημα Β, συσχετισμός μεταξύ ISO 22000 και ISO 9001.

●  Παράρτημα Γ, αναφορά σε κώδικες και οδηγούς που παρέχουν παραδείγματα για 
μέτρα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για τα προαπαιτούμενα, με 
οδηγίες για την επιλογή και τη χρήση.

Το Πρότυπο ακολουθεί την παραγραφοποίηση του ISO 9001. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ 
του HACCP και του ISO 9001 είναι αρκετές. Η διάρθρωση, η έμφαση στην επικοινωνία, τα 
προαπαιτούμενα, η ιχνηλασιμότητα, οι διαδικασίες διαχείρισης μη συμμορφουμένων και 
ανάκλησης, η διαχείριση πόρων. Η ουσία όμως του HACCP δεν έχει διαφοροποιηθεί και 
περιλαμβάνεται μέσα στο ISO 22000.

Η πιστοποιημένη επιχείρηση κατά ISO 2200 πρέπει:

α)  να σχεδιάζει, να εφαρμόζει, να λειτουργεί, να συντηρεί και να επικαιροποιεί ένα σύστημα 
διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, με σκοπό την παροχή προϊόντων που, σύμφωνα 
με την προβλεπόμενη χρήση, είναι ασφαλή για τον καταναλωτή

β)  να καταδεικνύει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτή-
σεις για την ασφάλεια τροφίμων

γ)  να αξιολογεί τις απαιτήσεις των πελατών και να τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις 
διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις πελατών που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων, 
ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση του πελάτη

δ)  να γνωστοποιεί αποτελεσματικά τα δεδομένα για τα θέματα ασφάλειας τροφίμων στους 
προμηθευτές, στους πελάτες και στα ενδιαφερόμενα μέρη

ε)  να διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται η δεδηλωμένη πολιτική ασφάλειας τροφίμων
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στ)  να καταδεικνύει τη συμμόρφωση με τη δεδηλωμένη πολιτική του για την ασφάλεια τρο-
φίμων στα ενδιαφερόμενα μέρη

ζ)  να επιδιώκει την πιστοποίηση ή την καταχώρηση του ΣΔΑΤ σε μητρώο από ανεξάρτητο 
φορέα ή την αυτοαξιολόγηση ή την ιδία δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν διεθνές 
πρότυπο.

2.3.8.  Βασικές απαιτήσεις στο σύστημα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005

1. Έλεγχος εγγράφων.

Τα έγγραφα που απαιτούνται από το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (ΣΔΑΤ) πρέ-
πει να ελέγχονται. Οι έλεγχοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι προτεινόμενες αλλαγές 
ανασκοπούνται πριν από την εφαρμογή ώστε να προσδιορίζονται οι επιπτώσεις στην ασφά-
λεια τροφίμων και στο ΣΔΑΤ.

Παράγραφος προτύπου: 4.2.2.

2. Έλεγχος Αρχείων.

Η ανώτατη διοίκηση έχει καθιερώσει τις μεθόδους για την αναγνώριση, συλλογή, ταξι-
νόμηση, πρόσβαση, αρχειοθέτηση, αποθήκευση, διατήρηση και καταστροφή των αρχείων 
που δημιουργούνται από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. 
Τα αρχεία παραμένουν ευανάγνωστα, εύκολα προσβάσιμα και αναγνωρίσιμα.

Παράγραφος προτύπου: 4.2.3.

3.  Δέσμευση της διοίκησης

Η ανώτατη διοίκηση αποδεικνύει τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 
μέσω:

●  της καθιέρωσης της Πολιτικής για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Η Πολιτική για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων έχει τεκμηριωθεί και διαδοθεί σε όλα τα επίπεδα της εται-
ρείας μέσω της ανάρτησής της σε εμφανή σημεία της εταιρείας

●  της καθιέρωσης Αντικειμενικών Σκοπών για την Ασφάλεια και Ποιότητα των τροφίμων 
που παράγει

●  της διεξαγωγής τακτικών Ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας 
των Τροφίμων από τη διοίκηση

●  της γνωστοποίησης σε όλο το προσωπικό της εταιρείας της σημασίας της ικανοποίη-
σης των απαιτήσεων του πελάτη, καθώς και των νομοθετικών και κανονιστικών απαι-
τήσεων

●  της εξασφάλισης της διαθεσιμότητας των απαραίτητων πόρων για την ομαλή και απρό-
σκοπτη λειτουργία της εταιρείας

Παράγραφος προτύπου: 5.1
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4. Πολιτική ασφάλειας τροφίμων.

Η γενική διεύθυνση έχει καθορίσει, τεκμηριώσει και γνωστοποιήσει την πολιτική της για 
την ασφάλεια τροφίμων. Η πολιτική είναι σχετική με το ρόλο και τη θέση της εταιρείας στο 
δίκτυο των τροφίμων. Είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των πελατών και των ελεγκτικών 
φορέων. Γνωστοποιείται σε όλο το προσωπικό της εταιρείας και είναι ευθύνη της διοίκησης 
η κατανόηση, η εφαρμογή και η τήρησή της από όλα τα επίπεδα της οργάνωσης.

Παράγραφος προτύπου: 5.2

5. Σχεδιασμός του ΣΔΑΤ.

Η ανώτατη διοίκηση διασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός του ΣΔΑΤ πραγματοποιείται για την ικα-
νοποίηση των απαιτήσεων και στόχων του οργανισμού.

Παράγραφος προτύπου: 5.3

6. Ευθύνες και αρμοδιότητες

Η ανώτατη διοίκηση έχει διασφαλίσει ότι οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες για τη διασφάλιση 
της αποτελεσματικής λειτουργίας και της διατήρησης του ΣΔΑΤ καθορίζονται και γνωστο-
ποιούνται εντός της εταιρείας.

Παράγραφος προτύπου: 5.4

7. Συντονιστής της ομάδας ασφάλειας τροφίμων.

Η γενική διεύθυνση έχει ορίσει το Συντονιστή της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΟΑΤ), 
που ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες ευθύνες του οργανώνει και το πρόγραμμα εργασίας της 
ομάδας του. Επιπλέον, έχει αναλάβει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες για:

●  να διασφαλίζει ότι το ΣΔΑΤ έχει εγκατασταθεί, εφαρμόζεται και τηρείται σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 22000:2005.

●  να πληροφορεί απευθείας τη γενική διεύθυνση της επιχείρησης σχετικά με την αποτε-
λεσματικότητα και εγκυρότητα του ΣΔΑΤ, στα πλαίσια των τακτικών ανασκοπήσεων του 
συστήματος από τη διοίκηση ως βάση για τη διαρκή βελτίωσή του.

●  την οργάνωση και μέριμνα της σχετικής εκπαίδευσης της ομάδας ασφάλειας τροφίμων.

Παράγραφος προτύπου: 5.5

8. Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία.

Η διοίκηση της εταιρείας έχει καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί αποτελεσματική επικοι-
νωνία με το προσωπικό, σε όλες τις βαθμίδες διοίκησης, για τις συνθήκες οι οποίες έχουν 
επίπτωση στην ασφάλεια των τροφίμων. Επίσης η εταιρεία έχει καθιερώσει, εφαρμόζει και 
διατηρεί αποτελεσματική επικοινωνία με προμηθευτές, πελάτες, υπεργολάβους, φορείς 
ελέγχου, φορείς πιστοποίησης και συμβούλους για τις συνθήκες οι οποίες έχουν επίπτωση 
στην ασφάλεια τροφίμων.

Παράγραφος προτύπου: 5.6.1 και 5.6.2
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9. Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας έχει καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασίες για 
τη διαχείριση πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ατυχημάτων, που μπορεί να 
έχουν επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων, ανάλογα με το ρόλο της εταιρείας στην αλυσίδα 
διακίνησης τροφίμων. 

Παράγραφος προτύπου: 5.7

10. Ανασκόπηση από τη διοίκηση.

Η διοίκηση της επιχείρησης με εκτελεστική ευθύνη πρέπει να επανεξετάζει τη συνεχιζό-
μενη καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ σε καθορισμένα διαστήματα, ώστε 
να εκπληρώνονται οι απαιτήσεις των πελατών και των αρμόδιων αρχών και να ικανοποι-
είται η δεδηλωμένη πολιτική ασφάλειας τροφίμων της επιχείρησης.

Παράγραφος προτύπου: 5.8

11. Εισερχόμενα στην ανασκόπηση.

Τα στοιχεία για την ανασκόπηση θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

●  αποτελέσματα των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και των Επιθεωρήσεων Τρίτων

●  συγκεντρωτικά στοιχεία για την ικανοποίηση πελατών

●  συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν τις μη-συμμορφώσεις

●  αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τις προμήθειες και προτάσεις για διορθωτικές 
ενέργειες ή/και βελτιώσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Παράγραφος προτύπου: 5.8.2

12. Αποτελέσματα της ανασκόπησης.

Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης από τη διοίκηση πρέπει να περιλαμβάνουν αποφάσεις 
και ενέργειες σχετικές με:

α) τη διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων

β) τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΑΤ

γ) τις απαιτήσεις για πόρους (ανθρώπινους και υλικούς)
δ)  τις τυχόν αναθεωρήσεις της πολιτικής για την ασφάλεια τροφίμων της επιχείρησης και 

των αντικειμενικών στόχων του ΣΔΑΤ.
Παράγραφος προτύπου: 5.8.3

13. Διάθεση πόρων.

Η επιχείρηση πρέπει να παρέχει επαρκείς πόρους για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη 
διατήρηση και την επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ.
Παράγραφος προτύπου: 6.1
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14. Ανθρώπινο δυναμικό.

Η διοίκηση φροντίζει ώστε οι δραστηριότητες της εταιρείας, που επηρεάζουν την ποιότητα 
και ασφάλεια των προϊόντων της, να εκτελούνται από προσωπικό ικανό με βάση τη κατάλ-
ληλη μόρφωση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την εμπειρία.
Παράγραφος προτύπου: 6.2

15. Επαγγελματική επάρκεια, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση.

Η εταιρεία μεριμνά για την εκπαίδευση και αναβάθμιση του προσωπικού της. Ο προσδι-
ορισμός των αναγκών εκπαίδευσης γίνεται από το διευθυντή παραγωγής και ο συντονι-
σμός και προγραμματισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκτελείται από τον ΣΟΑΤ 
και εγκρίνεται από το γενικό διευθυντή.
Παράγραφος προτύπου: 6.2.2

16. Υποδομή.

Η επιχείρηση πρέπει να παρέχει τους πόρους για την καθιέρωση και τη διατήρηση των 
απαραίτητων υποδομών για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων του Διεθνούς προτύπου 
ISO 22000:2005. Στις υποδομές αυτές περιλαμβάνονται:

●  κτιριακές εγκαταστάσεις-χώροι παραγωγής, αποθηκευτικοί χώροι και γραφεία

●  εξοπλισμός διεργασιών- μηχανήματα παραγωγής και εξοπλισμός γραφείου

●  υπηρεσίες υποστήριξης-μέσα μεταφοράς, λογιστήριο και γραμματειακή υποστήριξη
Παράγραφος προτύπου: 6.3

17. Περιβάλλον εργασίας.

Η επιχείρηση πρέπει να παρέχει τους πόρους για την καθιέρωση, τη διαχείριση και τη δια-
τήρηση του απαραίτητου περιβάλλοντος εργασίας για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων 
του διεθνούς προτύπου ISO 22000:2005. Η επάρκεια και η συνεχιζόμενη καταλληλότητα του 
περιβάλλοντος εργασίας παρακολουθείται με τις προγραμματισμένες εσωτερικές επιθεω-
ρήσεις και αξιολογείται κατά την ανασκόπηση από τη διοίκηση.
Παράγραφος προτύπου: 6.4

18. Προαπαιτούμενα.

Σύμφωνα με το πρότυπο η εταιρεία πρέπει να καθιερώνει, να εφαρμόζει και να διατηρεί 
προαπαιτούμενα με σκοπό:

α)  τον έλεγχο της πιθανότητας εισαγωγής κινδύνων της ασφάλειας τροφίμων στο προϊόν 
από το περιβάλλον εργασίας

β)  τον έλεγχο της βιολογικής, χημικής και φυσικής επιμόλυνσης των προϊόντων, συμπε-
ριλαμβανομένης και της διασταυρούμενης επιμόλυνσης μεταξύ διαφορετικών προϊό-
ντων
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γ)  τον έλεγχο του επιπέδου των κινδύνων ασφάλειας τροφίμων στο προϊόν και στο περι-
βάλλον παραγωγής του προϊόντος

Η εταιρεία πρέπει να προσδιορίζει τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με τα προαναφερθέντα, 
καθώς και τις αντίστοιχες απαιτήσεις των πελατών. Τα προαπαιτούμενα είναι δύο τύπων: 
α)  προγράμματα υποδομής και συντήρησης και 
β)  λειτουργικά προαπαιτούμενα προγράμματα.

Παράγραφος προτύπου: 7.2

19. Προγράμματα υποδομής και συντήρησης.

Τα προαπαιτούμενα πρέπει:
α)  να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες της επιχείρησης για την ασφά-

λεια τροφίμων
β)  να είναι ανάλογα του μεγέθους και του είδους της διεργασίας και των παραγόμενων ή 

διακινούμενων προϊόντων
γ)  να εφαρμόζονται στο σύνολο των λειτουργιών παραγωγής, είτε ως προγράμματα γενι-

κής εφαρμογής είτε ως προγράμματα που εφαρμόζονται ανά προϊόν ή γραμμή παρα-
γωγής και

δ)  να εγκρίνονται από την ομάδα ασφάλειας τροφίμων

Παράγραφος προτύπου: 7.3

20. Ομάδα ασφάλειας τροφίμων.

Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων πρέπει να συνδυάζει τη διεπιστημονική γνώση και εμπει-
ρία στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή του ΣΔΑΤ. Η γνώση και η εμπειρία αφορά, μεταξύ 
άλλων, τα προϊόντα του οργανισμού, τις διεργασίες, τον εξοπλισμό και τους κινδύνους για 
την ασφάλεια τροφίμων εντός του πεδίου εφαρμογής του ΣΔΑΤ. Πρέπει να διατηρούνται 
αρχεία που να αποδεικνύουν ότι η ομάδα ασφάλειας τροφίμων έχει την απαραίτητη γνώση 
και εμπειρία.

Όταν χρησιμοποιείται βοήθεια από εξωτερικούς ειδικούς εμπειρογνώμονες για τη λειτουρ-
γία του ΣΔΑΤ, αυτό πρέπει να γίνεται στα πλαίσια γραπτής συμφωνίας όπου να τεκμηριώ-
νονται οι υπευθυνότητες και αρμοδιότητες των ειδικών αυτών αναφορικά με το σύστημα.

Παράγραφος προτύπου: 7.3.2

21. Πρώτες ύλες, συστατικά και υλικά σε επαφή με το προϊόν.

Όλες οι πρώτες ύλες, τα συστατικά και τα υλικά που έρχονται σε άμεση επαφή με το προϊόν 
καθορίζονται σε τεκμηριωμένα έντυπα υπό μορφή προδιαγραφών, στο βαθμό που αυτές 
είναι απαραίτητες για την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων ασφάλειας τροφίμων.

Παράγραφος προτύπου: 7.3.3.1
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22. Χαρακτηριστικά τελικού προϊόντος.

Η επιχείρηση μπορεί να παράγει πληθώρα προϊόντων, τα περισσότερα από τα οποία τυπο-
ποιούνται, συσκευάζονται και μεταφέρονται στα σημεία πώλησης. Στα πλαίσια της εφαρμο-
γής σχεδίου HACCP στις γραμμές παραγωγής όλων αυτών των προϊόντων γίνεται ομαδο-
ποίηση με βάση τις ομοιότητες στον τρόπο παρασκευής και μεταχείρισης.

Παράγραφος προτύπου: 7.3.3.2

23. Προβλεπόμενη χρήση.

Η εταιρεία έχει προσδιορίσει την προβλεπόμενη χρήση των προϊόντων της από αυτούς που 
θα είναι οι τελικοί καταναλωτές. Για το λόγο αυτό έχει λάβει υπόψη της:
α)  Το τρόπο χρήσης (συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς, μέθοδοι προετοιμασίας, τρό-

ποι σερβιρίσματος)
β)  Τους πιθανούς χρήστες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ευαίσθητες ομάδες (νήπια, 

εγκύους, υπερήλικες, αλλεργικούς, ασθενείς και άλλους)
γ)  Την απαραίτητη επισήμανση στη συσκευασία ώστε να αποφεύγεται η ακούσια χρήση

Παράγραφος προτύπου: 7.3.4

24. Περιγραφή των σταδίων διεργασίας και προληπτικών μέτρων ελέγχου.

Η εταιρεία περιγράφει τις διεργασίες χειρισμού των τροφίμων σε όλα τα στάδια, από την 
παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι τη διακίνηση των τελικών προϊόντων, και αποτυπώνει 
το σύνολο των διεργασιών σε διαγράμματα ροής. 

Τα μέτρα ελέγχου που επηρεάζουν την ασφάλεια τροφίμων καθορίζονται ως προς τις σχε-
τικές παραμέτρους των διεργασιών και την αυστηρότητα εφαρμογής των μέτρων. Έτσι, για 
την επιλογή και το επίπεδο αυστηρότητας των μέτρων ελέγχου, προσδιορίζονται εξωτερι-
κές απαιτήσεις είτε αρχών είτε πελατών, αλλά και της ίδιας της εταιρείας ως προς τις προ-
μήθειες των υλικών και των μέσων για την εξυπηρέτηση των παραγωγικών διεργασιών.

Στα μέτρα ελέγχου περιλαμβάνονται και οι συγγενείς παράγοντες του ίδιου του προϊόντος 
που έχουν επίπτωση στους κινδύνους. Αυτά επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες 
του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία κλπ) αλλά και από τους αντίστοιχους παρά-
γοντες και παραμέτρους των προμηθευόμενων υλικών, των συνθηκών επεξεργασίας, 
συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής.

Παράγραφος προτύπου: 7.3.5

25. Ανάλυση κινδύνων.

Για κάθε κατηγορία προϊόντος ή και διαδικασία, η ομάδα ασφάλειας τροφίμων θα πρέπει να 
διενεργεί μια ανάλυση επικινδυνότητας για τους κινδύνους που είναι λογικά αναμενόμενοι 
και μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια τροφίμων.

Παράγραφος προτύπου: 7.4
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26. Αναγνώριση των κινδύνων και προσδιορισμός των αποδεκτών επιπέδων κινδύνου.

Σύμφωνα με το πρότυπο όλοι οι κίνδυνοι ασφάλειας τροφίμων που πιθανώς αναμένεται να 
εμφανιστούν σε σχέση με τον τύπο της διαδικασίας του προϊόντος ή ομάδας προϊόντων και 
τις πραγματικές συνθήκες των εγκαταστάσεων θα πρέπει να αναγνωριστούν και να κατα-
γραφούν.

Οι κίνδυνοι οι οποίοι μπορεί να εμφανιστούν σε όλα τα στάδια της παραγωγής των τροφί-
μων (από τη παραλαβή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την επεξεργασία 
και τη διάθεση του προϊόντος) με επιπτώσεις στην ασφάλεια τροφίμων χωρίζονται σε: βιο-
λογικούς, χημικούς και φυσικούς.

Παράγραφος προτύπου: 7.4.2

27. Προαπαιτούμενα Προγράμματα (ΠΠ).

Η επιχείρηση θα πρέπει να εδραιώσει, να τεκμηριώσει, να διατηρήσει και να ανανεώσει 
λειτουργικά προαπαιτούμενα προγράμματα. Το επίπεδο αυστηρότητας των μέτρων ελέγ-
χου αυτών των ΠΠ θα είναι τέτοιο ώστε θα ελέγχονται επακριβώς όσοι κίνδυνοι τροφίμων 
δεν ελέγχονται μέσω του σχεδίου HACCP.

Τα λειτουργικά ΠΠ είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στον τύπο λειτουργίας της παρα-
γωγικής διαδικασίας, καθώς και στη φύση των προϊόντων. Αυτά επεκτείνονται:

●  στην υγιεινή του προσωπικού

●  στους καθαρισμούς και στην απολύμανση

●  στον έλεγχο τρωκτικών και εντόμων

●  στην παρεμπόδιση της διασταυρούμενης επιμόλυνσης

●  στις διαδικασίες συσκευασίας

●  στην προμήθεια και την παραλαβή

Στα Προαπαιτούμενα Προγράμματα περιλαμβάνονται:

●  Οι ορθές πρακτικές παραγωγής

●  Τα προγράμματα απολύμανσης

●  Ο έλεγχος ξένων σωμάτων

●  Ο έλεγχος ποιότητας του πόσιμου νερού

●  Ο έλεγχος του πληθυσμού τρωκτικών και εντόμων

●  Η προληπτική συντήρηση

Παράγραφος προτύπου: 7.5

28. Σχέδιο HACCP.

Το σχέδιο HACCP είναι ένα ελεγχόμενο τεκμηριωμένο έγγραφο που περιλαμβάνει:
α)  τους κινδύνους που ελέγχονται από το σχέδιο HACCP
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β)  τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCPs), όπου ελέγχονται οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι
γ)  τα κρίσιμα όρια για κάθε κίνδυνο σε κάθε CCP
δ)  τις διαδικασίες παρακολούθησης για κάθε κίνδυνο σε κάθε CCP
ε)  τις προβλεπόμενες διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης 

από τα κρίσιμα όρια
στ)  τις ευθύνες και αρμοδιότητες για τη διεξαγωγή κάθε διαδικασίας παρακολούθησης
ζ)  τα αρχεία καταγραφής των αποτελεσμάτων των διαδικασιών παρακολούθησης

Παράγραφος προτύπου: 7.6

29. Σχεδιασμός Επαλήθευσης.

Ο σχεδιασμός επαλήθευσης καθορίζει το σκοπό, τη μέθοδο, την συχνότητα και τις ευθύνες 
για τις ενέργειες αξιολόγησης. Η επαλήθευση επιβεβαιώνει τα εξής:

●  την εφαρμογή προαπαιτούμενων.

●  τη συνεχή ενημέρωση δεδομένων για την ανάλυση των κινδύνων.

●  την αποτελεσματικότητα του Σχεδίου Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων και του Σχε-
δίου HACCP.

●  την απουσία αποκλίσεων από τα αποδεκτά επίπεδα.

●  Άλλες ενέργειες.

Εάν η επαλήθευση γίνεται μέσω ελέγχων των τελικών προϊόντων, σε περίπτωση απόκλι-
σης πρέπει να ενεργοποιούνται ενέργειες απόσυρσης παρτίδων κλπ.

Παράγραφος προτύπου: 7.7

30. Σύστημα ιχνηλασιμότητας.

Η επιχείρηση έχει εδραιώσει ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας, που δίνει τη δυνατότητα ταυ-
τοποίησης των παρτίδων του προϊόντος και τη συσχέτισή τους με παρτίδες πρώτων υλών, 
καθώς και με αρχεία των διαδικασιών επεξεργασίας και διανομής.

Το πόσο λεπτομερές πρέπει να είναι το σύστημα ιχνηλασιμότητας εξαρτάται από τις απαι-
τήσεις που προκύπτουν για την πιθανή ανάκληση, καθώς και από τις νομοθετικές απαιτή-
σεις. Αρχεία ιχνηλασιμότητας διατηρούνται για καθορισμένο χρονικό διάστημα, τουλάχι-
στον ίσο με τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός εν δυνά-
μει μη ασφαλών τροφίμων καθώς και για την περίπτωση ανάκλησης.

Παράγραφος προτύπου: 7.9

31. Έλεγχος μη συμμορφώσεων.

Η εταιρεία σχεδιάζει, καθορίζει και εφαρμόζει διαδικασίες εντοπισμού των μη συμμορφώ-
σεων στις απαιτήσεις του προτύπου και εφαρμόζει αντίστοιχα διορθώσεις και διορθωτι-
κές ενέργειες.
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Διορθώσεις: Ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης από τα κρίσιμα όρια των CCPs ή/και 
απώλεια ελέγχου από τα προαπαιτούμενα προγράμματα

Διορθωτικές ενέργειες: Διαδικασίες για την αναγνώριση των αιτιών των λαθών και την 
πρόληψη επανεμφάνισης

Παράγραφος προτύπου: 7.10.1 και 7.10.2

32. Χειρισμός των δυνητικά μη ασφαλών προϊόντων.

Σε περίπτωση ύπαρξης μη συμμορφούμενου προϊόντος απαιτείται να γίνουν οι ακόλου-
θες ενέργειες:

●  Τοποθέτηση του συνόλου του ύποπτου προϊόντος σε αναμονή

●  Αναζήτηση συμβουλών από την ομάδα ασφάλειας τροφίμων ή ομάδα HACCP, τους 
υπεύθυνους παραγωγής/διαχείρισης/διανομής του προϊόντος και από άλλους σχετι-
κούς ειδικούς. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το μέγεθος του κινδύνου που ενυ-
πάρχει στο προϊόν.

●  Διεξαγωγή περαιτέρω δοκιμών, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, για την εκτίμηση της 
ασφάλειας του προϊόντος.

Παράγραφος προτύπου: 7.10.3

33. Απόσυρση (ή/και Ανάκληση).

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν καταστάσεις όπου προϊόντα μπορεί να παρουσιάσουν 
κίνδυνο για την ασφάλεια των τροφίμων μετά την παράδοσή τους, η επιχείρηση έχει καθι-
ερώσει διαδικασία για την κοινοποίηση προς όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη (αρχές/ 
πελάτες/καταναλωτές) ενός ύποπτου προϊόντος ή/και για την ανάκλησή του.

Παράγραφος προτύπου: 7.10.4

34. Επικύρωση, επαλήθευση και βελτίωση του ΣΔΑΤ.

Για τη συμμόρφωση του ΣΔΑΤ με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22000 και τους 
στόχους ασφάλειας τροφίμων της επιχείρησης, καθώς και για την εξασφάλιση της ανα-
νέωσης του ΣΔΑΤ όταν απαιτείται, η ομάδα ασφάλειας τροφίμων της εταιρείας θα πρέπει 
να σχεδιάζει και να εφαρμόζει τεκμηριωμένες διαδικασίες επαλήθευσης, αξιολόγησης και 
επικαιροποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Παράγραφος προτύπου: 8.1

35. Επικύρωση των προληπτικών μέτρων ελέγχου.

Μετά τον αρχικό σχεδιασμό των προαπαιτούμενων προγραμμάτων και του σχεδίου HACCP, 
η εταιρεία πρέπει να αξιολογήσει την ικανότητα ελέγχου με συνδυασμένα μέτρα ελέγχου 
για το προσδοκώμενο επίπεδο ασφάλειας τροφίμων. Σκοπός της αξιολόγησης είναι η λει-
τουργικότητα των κρίσιμων ορίων των CCPs για τη διασφάλιση του ελέγχου επικινδυ-
νότητας ασφάλειας τροφίμων, καθώς και της αποτελεσματικότητας των μέτρων ελέγχου 
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των κινδύνων. Μετά από κάθε αλλαγή στα προαπαιτούμενα προγράμματα και στο σχέδιο 
HACCP η εταιρεία πρέπει να επικυρώνει αφενός τα προληπτικά μέτρα ελέγχου που επιτρέ-
πουν τον επιτυχή έλεγχο του κινδύνου, και αφετέρου τον ικανοποιητικό έλεγχο των ανα-
γνωρισμένων κινδύνων, ώστε τα τελικά προϊόντα να είναι στα καθορισμένα αποδεκτά επί-
πεδα κινδύνων.
Παράγραφος προτύπου: 8.2

36. Έλεγχος παρακολούθησης και μέτρησης.

Για την έγκυρη παρακολούθηση και επαλήθευση η εταιρεία πρέπει να καθορίζει κατάλλη-
λες μεθόδους παρακολούθησης και μέτρησης. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την 
παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων ελέγχου σε σχέση με τις ενέργειες επικύρωσης 
πρέπει να ελέγχεται και να διακριβώνεται έναντι γνωστών και έγκυρων εθνικών και διε-
θνών αναγνωρισμένων προτύπων. Όπου δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα, η βάση που χρη-
σιμοποιείται για τη διακρίβωση πρέπει να τεκμηριώνεται.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων 
ελέγχου και την επικύρωση πρέπει να είναι οι κατάλληλες, και πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
λαμβάνονται αναπαραγωγικά και επαναλήψιμα αποτελέσματα.
Παράγραφος προτύπου: 8.3

37. Εσωτερικές επιθεωρήσεις.

Η επιχείρηση προβαίνει στη διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων σε προγραμματισμένα 
τακτά διαστήματα, προκειμένου να επιβεβαιώνει ότι το ΣΔΑΤ:

α) βρίσκεται σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα, με τις απαιτήσεις του ΣΔΑΤ που έχουν 
καθιερωθεί από την εταιρεία και με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22000. 

β) εφαρμόζεται αποτελεσματικά και επικαιροποιείται.

Το πρόγραμμα επιθεωρήσεων πρέπει να σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση 
και τη σπουδαιότητα των διεργασιών και των τομέων που πρόκειται να επιθεωρηθούν, 
καθώς και τα αποτελέσματα προηγούμενων επιθεωρήσεων. Επίσης καθορίζονται τα κρι-
τήρια, το πεδίο εφαρμογής, η συχνότητα και οι μέθοδοι των επιθεωρήσεων. Η επιλογή των 
επιθεωρητών και η διεξαγωγή των επιθεωρήσεων πρέπει να διασφαλίζουν την αντικει-
μενικότητα και την αμεροληψία της επιθεώρησης. Οι επιθεωρητές δεν πρέπει να επιθεω-
ρούν το δικό τους έργο.

Παράγραφος προτύπου: 8.4.1

38. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης.

Τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων πρέπει να αξιολογούνται συστηματικά, συμπεριλαμ-
βανομένων των εσωτερικών επιθεωρήσεων. Η επιχείρηση πρέπει να καθιερώσει και να 
τηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες για το σχεδιασμό και την εκτέλεση περιοδικών αξιολογή-
σεων, ώστε να καθορίζεται εάν το ΣΔΑΤ ακολουθείται και αν είναι αποτελεσματικό.

Παράγραφος προτύπου: 8.4.2
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39. Συνεχής βελτίωση.

Με σκοπό τη συνεχή ικανοποίηση των πελατών και την επιτυχή πορεία, η εταιρεία προσπα-
θεί να βελτιώνει συνεχώς:
●  το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
●  τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και των προϊόντων
●  τις διεργασίες της
Η συνεχής βελτίωση της εταιρείας επιτυγχάνεται μέσω της:
●  καθιέρωσης της πολιτικής για την ασφάλεια τροφίμων και των αντικειμενικών στόχων
●  εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
●  παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων
●  εφαρμογής διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
●  ανασκόπησης από τη διοίκηση
●  ανάλυσης των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης

Όπου αναγνωρίζονται δυνατότητες βελτίωσης, αυτές εφαρμόζονται και παρακολουθούνται 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους.

Παράγραφος προτύπου: 8.5.1

40. Επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ.

Η ανώτατη διοίκηση διασφαλίζει τη συνεχή επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ μέσω:

●  Δεδομένων από επιθεωρήσεις

●  Πληροφοριών σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ

●  Αποτελεσμάτων συνολικής αξιολόγησης

●  Αποτελεσμάτων ανασκόπησης από τη Διοίκηση

Για την επίτευξη της επικαιροποίησης, η ομάδα ασφάλειας τροφίμων περιοδικά ανασκο-
πεί και επικαιροποιεί το ΣΔΑΤ στο σύνολο του, την Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων, την ανά-
λυση κινδύνων, την καταλληλότητα των καθιερωμένων προαπαιτούμενων προγραμμά-
των, την καταλληλότητα του σχεδίου HACCP και ό,τι άλλο θεωρηθεί αναγκαίο από τις τρέ-HACCP και ό,τι άλλο θεωρηθεί αναγκαίο από τις τρέ- και ό,τι άλλο θεωρηθεί αναγκαίο από τις τρέ-
χουσες εξελίξεις. 
Παράγραφος προτύπου: 8.5.2

2.3.9. Βασική νομοθεσία ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων.

●  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7/2009, Υ.Α. A2-3391 /ΦΕΚ 1388/Β’/13.7.2009, Τρο-
ποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 
14 Μαΐου 2009

●  ΦΕΚ 986/18 Ιουνίου 2007 σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998
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●  ΟΔΗΓΙΑ 2007/68/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα συστα-
τικά τροφίμων

●  Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523/2006 (ΦΕΚ 1187β/ 31.8.2006) Αναγκαία συμπληρω-
ματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 
854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρ-
μόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

●  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για 
ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα

●  KYA 15523 /ΦΕΚ 1187 τ.Β΄/31.08.2006 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής 
των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 
2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

●  K.Y.A. 10755 /ΦΕΚ 727/Β/15-06-2006 Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΦΕΤ περί επιβολής χρηματικών προστίμων και διαδικασία επιβολής χρηματικών 
προστίμων της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
19 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002, την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 και σύμ-
φωνα με την παρ.6 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006.

●  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προ-
ϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγ-
χων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκ-
κλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004

●  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.

●  Κανονισμός 882/2004/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους 
επίσημους ελέγχους για συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφί-
μων

●  Κανονισμός 852/2004/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
Υγιεινή των Τροφίμων

●  ΠΔ 79/2007, Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών(ΕΚ) υπ’ 
αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004

●  Κανονισμός 178/2002/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμά, για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό 
διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας τροφίμων

●  ΦΕΚ 892/11 Ιουλίου 2001 Κοινή υπουργική απόφαση Υ2/2600/2001 (Ποιότητα νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης)

●  Οδηγός υγιεινής No1 για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής. (Μπο-
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ρείτε να προμηθευτείτε τον πλήρη οδηγό από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων 
Ελλάδος (ΠΟΕΣΕ). Σταδίου 51 Αθήνα Τηλ. 210-3317301) 

●  Οδηγός υγιεινής No2 για τα αρτοποιεία και τις επιχειρήσεις διακίνησης και διάθεσης 
άρτου και προϊόντων αρτοποιείας. (Μπορείτε να προμηθευτείτε τον πλήρη οδηγό από 
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος. Κουμουνδούρου 1 Αθήνα Τηλ 210-
5236086, 210-5228214)

●  Οδηγός υγιεινής Νο 13 για τους χώρους τροφίμων των ξενοδοχείων. Αθήνα: ΕΦΕΤ.

●  Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/11.7.2001) Ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΟΚ του Συμβου-
λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998. 

●  Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 487/2000, (ΦΕΚ 1219Β/04.10.2000) Υγιεινή των τροφί-
μων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

●  ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων.

●  Κ.Υ.Α. 487/ΦΕΚ 1219 Β/04-10-2000 Υγιεινή των Τροφίμων σε συμμόρφωση με την οδη-
γία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου

●  ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚH ΔΙΑΤΑΞΗ Υ.Α. Α1β/8577/1983 /ΦΕΚ 526/Β`/8.9.1983, Υγειονομικός 
έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και 
λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών (τελευταία τρο-
ποποίηση με Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ 128529/09, ΦΕΚ 2077/Β/25.9.09) 

Παραδείγματα και εφαρμογές

Ø		Προσπαθήστε να εφαρμόσετε κάθε εβδομάδα μια φόρμα από το σύστημα πιστοποίησης 
που σας προτείνουμε στο παράρτημα (καθαριότητα, θερμοκρασία ψυγείων, θερμοκρα-
σία εδεσμάτων).

Ø	 Καθιερώστε την εφαρμογή ενός αναγνωρισμένου συστήματος ποιότητας. Τα οφέλη 
είναι σίγουρα και εξασφαλίζουν την ορθή διαχείριση της επιχείρησης.

Ø		Ορίστε στο κατάστημά σας έναν υπεύθυνο διαχειριστή για τα χαρτιά του συστήματος 
ποιότητας. Παράλληλα δώστε του αρμοδιότητες για να κάνει τους απαραίτητους ελέγ-
χους.
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2.3.10. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

    Ερωτήσεις

1. Τι σημαίνει στα ελληνικά HACCP;

2. Ποια είναι τα οφέλη εφαρμογής ενός συστήματος ποιότητας;

3. Ποιες είναι οι 7 αρχές του HACCP;

4. Ποια είναι τα 12 βήματα εφαρμογής του HACCP; 

5. Τι είναι το ISO 22000 και σε τι διαφέρει από το HACCP;

        Ασκήσεις

1.  Παραγωγική διεργασία είναι τα λογικά στάδια από τα οποία περνούν οι πρώτες ύλες για 
να δημιουργήσουν το επιθυμητό τελικό προϊόν.

    Σωστό                                              Λάθος

2.  Κίνδυνος είναι οποιοσδήποτε βιολογικός παράγοντας στο τρόφιμο που μπορεί να κατα-
στήσει ένα τρόφιμο μη ασφαλές για την υγεία του καταναλωτή.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Στάδιο διεργασίας είναι οι συνθήκες περιβάλλοντος που μεταποιούν το τρόφιμο (ή τις 
πρώτες ύλες του) από την μια κατάσταση σε άλλη.

    Σωστό                                              Λάθος

4.  Κρίσιμο σημείο έλεγχου (ccp) ονομάζεται το σημείο στο οποίο εφαρμόζονται τα μέτρα 
ελέγχου για να εξαφανιστεί ή να μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα κάποιος αναγνωρισμέ-
νος κίνδυνος της ασφάλειας του τροφίμου.

    Σωστό                                              Λάθος

6. Το ISO 9001 αφορά την ποιότητα του κρέατος.

    Σωστό                                              Λάθος
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7. Ο ΕΦΕΤ υποχρεώνει τον επιχειρηματία να τηρεί αρχείο με καθημερινή αναγραφή:
 α)  των θερμοκρασιών των ψυγείων και το ρυθμό καθαριότητας των χώρων παραγω-

γής, του σαλονιού, της τουαλέτας.
 β)  των θερμοκρασιών των ψυγείων –καταψύξεων και το ρυθμό καθαριότητας των 

χώρων παραγωγής, του σαλονιού, της τουαλέτας.
 γ)  των θερμοκρασιών των ψυγείων – καταψύξεων.
 δ)  των θερμοκρασιών των ψυγείων– καταψύξεων και το ρυθμό καθαριότητας της 

τουαλέτας.

8. Ποιο από τα παρακάτω αρχεία δεν έχουν σχέση με το HACCP:
 α)  αρχεία απεντόμωσης και μυοκτονίας
 β)  αρχεία ημερησίων προγραμμάτων υγιεινής προσωπικού
 γ)  αρχεία επιθυμιών και αρεσκειών πελάτη
 δ)  αρχεία ημερησίων προγραμμάτων σίτισης

9. Ποιο από τα παρακάτω είναι εκτός σειράς από τα 12 βήματα του HACCP.
 α)  Σύσταση ομάδας HACCP
 β)  Περιγραφή του παραγόμενου προϊόντος
 γ)  Προσδιορισμός της πιθανής χρήσης του προϊόντος
 δ)  Προσδιορισμός διαδικασιών επαλήθευσης (αρχή 6)

10. Ποιο από τα παρακάτω είναι εκτός σειράς από τα 12 βήματα του HACCP.
 α)  Προσδιορισμός κρίσιμων ορίων για τα μέτρα ελέγχου σε κάθε κρίσιμο σημείο 
 β)  Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης για κάθε κρίσιμο σημείο
 γ)  Προσδιορισμός διορθωτικών ενεργειών για τυχόν αποκλίσεις
 δ)  Εγκατάσταση συστήματος αρχειοθέτησης και αναφορών.
 

Απαντήσεις ασκήσεων

21. Σ 22. Λ 23. Σ 24. Σ 25. Λ

26. δ) 27. δ) 28. γ) 29. δ) 30. δ)
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Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση 

Ατομική ή ομαδική άσκηση
1. Δημιουργήστε μια φόρμα με τα εδέσματα του καταλόγου σας. Σε ποιες θερμοκρασίες τα 

σερβίρετε; Με τη βοήθεια θερμομέτρου καταγράψτε τη θερμοκρασία τους και συγκρί-
νετέ τη με τα όρια.

2.  Εκτυπώστε τις φόρμες (θερμοκρασία ψυγείων, καθαριότητα κουζίνας, καθαριότητα 
σαλονιού και τουαλέτας) από το ηλεκτρονικό υλικό και συμπληρώστε τις στην επιχεί-
ρησή σας. Στη συνέχεια ανταλλάξτε απόψεις και εμπειρίες στην αίθουσα σχετικά με το 
βαθμό δυσκολίας και τα οφέλη που είχατε.

3.  Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο να εφαρμόσετε ένα 
σύστημα ποιότητας:

	 ●  ΠΟΙΟΣ θα μετρήσει ή θα παρατηρήσει

	 ●  ΤΙ θα μετρήσει ή θα παρατηρήσει

	 ●  ΠΟΥ θα μετρήσει ή θα παρατηρήσει

	 ●  ΠΟΤΕ θα μετρήσει ή θα παρατηρήσει 

	 ●  ΠΩΣ θα μετρήσει ή θα παρατηρήσει

2.3.11. Βοηθητικό υλικό μελέτης
Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κοινή Υπουργική Απόφαση 487 
(ΦΕΚ 1219Β- 04.10.2000) Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου.
Τζιά, Κ., Τσιαπούρης, Α., Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) 
στη Βιομηχανία Τροφίμων: HACCP, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1996

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Ελληνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων: www.efet.gr

●  Γενικό Χημείο του Κράτους (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών): www.gcsl.gr/index.
asp?a_id=264&txt=y&show_sub=1

●  Ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Νομοθεσία: http://ec.europa.eu/
food/food/index_el.htm

●  ΜΚΟ Δίκτυο των Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών: www.qualitynet.gr

●  The Food safety File 2008. Chapter 4, about Listeria monocytogenes and part of chapter 
6, about Staphylococcus aureus. www.fooddoctors.com/FSF/fsf1.htm.
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Ατομική ή ομαδική άσκηση
1. Δημιουργήστε μια φόρμα με τα εδέσματα του καταλόγου σας. Σε ποιες θερμοκρασίες τα 

σερβίρετε; Με τη βοήθεια θερμομέτρου καταγράψτε τη θερμοκρασία τους και συγκρί-
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3.  Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο να εφαρμόσετε ένα 
σύστημα ποιότητας:

	 ●  ΠΟΙΟΣ θα μετρήσει ή θα παρατηρήσει

	 ●  ΤΙ θα μετρήσει ή θα παρατηρήσει

	 ●  ΠΟΥ θα μετρήσει ή θα παρατηρήσει

	 ●  ΠΟΤΕ θα μετρήσει ή θα παρατηρήσει 

	 ●  ΠΩΣ θα μετρήσει ή θα παρατηρήσει

2.3.11. Βοηθητικό υλικό μελέτης
Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κοινή Υπουργική Απόφαση 487 
(ΦΕΚ 1219Β- 04.10.2000) Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου.
Τζιά, Κ., Τσιαπούρης, Α., Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) 
στη Βιομηχανία Τροφίμων: HACCP, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1996

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Ελληνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων: www.efet.gr

●  Γενικό Χημείο του Κράτους (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών): www.gcsl.gr/index.
asp?a_id=264&txt=y&show_sub=1

●  Ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Νομοθεσία: http://ec.europa.eu/
food/food/index_el.htm
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Βασική Νομοθεσία για τρόφιμα
Κ.Υ.Α. 487/ΦΕΚ 1219 Β/04-10-2000 Υγιεινή των Τροφίμων σε συμμόρφωση με την οδηγία 
93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου
K.Y.A. 10755 /ΦΕΚ 727/Β/15-06-2006 Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ 
περί επιβολής χρηματικών προστίμων και διαδικασία επιβολής χρηματικών προστίμων 
της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 
37 του ν. 3066/2002, την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 και σύμφωνα με την παρ.6 
του άρθρου 11 του ν. 3438/2006.
KYA 15523 /ΦΕΚ 1187 τ.Β΄/31.08.2006 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των 
Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚH ΔΙΑΤΑΞΗ Υ.Α. Α1β/8577/1983 /ΦΕΚ 526/Β`/8.9.1983, Υγειονομικός έλεγ-
χος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας 
των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών (τελευταία τροποποίηση με 
Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ 128529/09, ΦΕΚ 2077/Β/25.9.09) 
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7/2009, Υ.Α. A2-3391 /ΦΕΚ 1388/Β’/13.7.2009, Τροποποίηση 
και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009

Οδηγοί Υγιεινής

1.  Οδηγός υγιεινής No1 για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής. 
(Μπορείτε να προμηθευτείτε τον πλήρη οδηγό από την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εστιατόρων Ελλάδος - ΠΟΕΣΕ. Σταδίου 51 Αθήνα Τηλ. 210-3317301)

2.  Οδηγός υγιεινής No2 για τα αρτοποιεία και τις επιχειρήσεις διακίνησης και διάθεσης 
άρτου και προϊόντων αρτοποιείας. (Μπορείτε να προμηθευτείτε τον πλήρη οδηγό από 
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος. Κουμουνδούρου 1 Αθήνα Τηλ 210-
5236086, 210-5228214)

Πηγές ενημέρωσης για τη νομοθεσία τροφίμων

●  Ενιαίας Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (EΦΕΤ)
 http://portal.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/legislations/national_legislations

●  Γενικό Χημείο του Κράτους (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών)
 http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=264&txt=y&show_sub=1

●  Ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Νομοθεσία)
 http://ec.europa.eu/food/food/index_el.htm

●  Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας
 http://www.edye.gr/?cat=4

●  Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων
 http://www.poese.gr/index.php?option=com_content&view=section&id=2&Itemid=6
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●  Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
 http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=1423&item_id=3582

●  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Αγορανομικές Διατάξεις)
 http://efpolis.gr/el/library2.html?func=fileinfo&id=56 

2.3.13. Σύνοψη

Τα συστήματα ποιότητας βοηθούν την επιχείρηση να εδραιωθεί στο σύνολο των 
ανταγωνιστών. Αποτέλεσμα της λειτουργίας τους είναι η σταθερή ποιότητα του προϊόντος, 
γεγονός που επιζητά και ο καταναλωτής. 

2.3.14.  Παράρτημα

2.3.14.1.  Συγκριτική αξιολόγηση πιστοποιητικών

Το FSSC 22000 είναι ένα σχήμα πιστοποίησης που απευθύνεται στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση των τροφίμων. Το FSSC 22000 δεν είναι πρότυπο από 
μόνο του, αλλά ένας τρόπος για μια επιχείρηση να δείξει ότι συμμορφώνεται με το σύνολο 
μιας σειράς προτύπων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων. Τα πρότυπα αυτά είναι 
το διεθνώς αναγνωρισμένο ISO22000:2005 και το πρότυπο του Βρετανικού Ινστιτούτου 
Προτύπων (BSI) με το τίτλο PAS 220:2008.

Μια από τις απαιτήσεις του ISO22000 είναι η ύπαρξη προαπαιτούμενων που αφορούν τους 
κανόνες ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής, χωρίς ωστόσο να καθορίζει τι και 
ποια είναι αυτά τα προαπαιτούμενα. Στο σημείο αυτό το πρότυπο PAS 220 δρα επικουρικά 
και καθορίζει με σαφήνεια τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις διαφόρων τομέων της 
παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να πληρούνται τα προαπαιτούμενα. Οι επιχειρήσεις που 
είναι ήδη πιστοποιημένες κατά ISO22000, προκειμένου να πιστοποιηθούν σύμφωνα και με 
το FSSC 22000 (το οποίο είναι ισοδύναμο των τεχνικών προτύπων BRC και IFS) θα πρέπει 
να επανελεγχθούν για συμμόρφωση με τα επιπλέον κριτήρια που θέτει το PAS 220. 

Τα πρότυπα BRC και IFS είναι τεχνικά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων τα οποία έχουν 
εκδοθεί από μεγάλες ενώσεις λιανεμπορίου, με στόχο την αξιολόγηση των προμηθευτών 
τους με τους ίδιους όρους, ώστε ο τελικός καταναλωτής να απολαμβάνει το μέγιστο 
δυνατό επίπεδο προδιαγραφών και ασφάλειας. Το BRC αναπτύχθηκε από τον Βρετανικό 
Οργανισμό Λιανεμπορίου και απευθύνεται κυρίως στις επιχειρήσεις που προμηθεύουν 
αλυσίδες λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ) στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. 
Παρόμοια, το IFS αναπτύχθηκε από την Γερμανική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου σε 
συνεργασία με τις αντίστοιχες γαλλικές και ιταλικές ομοσπονδίες, και απευθύνεται κατά 
κύριο λόγο στους προμηθευτές επιχειρήσεων λιανικής των χωρών αυτών. Τα δυο αυτά 
πρότυπα παρουσιάζονται μαζί, καθώς εμφανίζουν συνάφεια προς το αντικείμενο, το σκοπό 
και τη μεθοδολογία. Κάθε ένα από αυτά όμως έχει τις δικές του ιδιομορφίες και απαιτήσεις. 
Χαρακτηριστικό των τεχνικών αυτών προτύπων είναι ο μεγάλος αριθμός των απαιτήσεων 
που πρέπει να ικανοποιήσει μια επιχείρηση προκειμένου να πιστοποιηθεί, αρκετές από τις 
οποίες δεν αναφέρονται στο πρότυπο ISO 22000:2005.



333
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2  |  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ,  Ο Ρ Θ Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ , 

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  Κ Α Ι  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν

Γίνεται σαφές ότι τα πρότυπα BRC και IFS απευθύνονται σε επιχειρήσεις με εξαγωγικό 
χαρακτήρα, οι οποίες έχουν την κατάλληλη υποδομή ώστε να ικανοποιήσουν τις αυξημένες 
απαιτήσεις. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το πρότυπο BRC μπορούν να πιστοποιηθούν 
και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της συσκευασίας των τροφίμων.

2.3.14.2.  Περιγραφή θέσης εργασίας

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπεύθυνος Καταστήματος ΤΜΗΜΑ: Όλα

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ: Γενικό Διευθυντή
ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ: άλλο υπεύθυνο 
καταστήματος

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Βασική εκπαίδευση υγιεινής

ΛΥΚΕΙΟΥ Εκπαίδευση στο ISO 22000

ΙΕΚ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΤΕΙ (πχ management)

ΑΕΙ (πχ management)

* προαιρετικά

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Ως σερβιτόρος σε εστιατόριο

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Ως υπεύθυνος καταστήματος

ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ

ΓΑΛΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ

ΑΛΛΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ/ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1 Ανοίγει και κλείνει το κατάστημα τις προβλεπόμενες ώρες
2 Συντονίζει τις βάρδιες του προσωπικού
3 Επιβλέπει όλες τις λειτουργίες καθαριότητας του καταστήματος
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4
Επιβλέπει όλες τις λειτουργίες εξυπηρέτησης του πελάτη, τόσο στην τραπεζαρία όσο και στη 
διανομή

5 Φροντίζει για την ικανοποίηση του πελάτη
6 Επιβλέπει την εκτέλεση και πληρωμή παραγγελιών
7 Ελέγχει το ταμείο και αποδίδει τον ημερήσιο τζίρο στο γενικό διευθυντή

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Επιβλέπει την τήρηση του ISO 22000 στο κατάστημα ως Υπεύθυνος Ασφάλειας Τροφίμων

Αναφέρει και διαχειρίζεται τις τυχόν μη συμμορφώσεις ως προς το πρότυπο
Συλλέγει τα παράπονα πελατών

Συμμετέχει στις εσωτερικές επιθεωρήσεις και ανασκοπήσεις της διοίκησης για το ISO 22000

Φροντίζει για τη σωστή τήρηση των αρχείων του συστήματος

Προτείνει τρόπους για τη βελτίωση του συστήματος ή των παρεχομένων υπηρεσιών εστίασης

Ημερομηνία:_______   Υπογραφή και όνομα συντάκτη
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2.3.14.3.  Έντυπο ελέγχου παραλαβής τροφίμων

ΓΑΛΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΟΥ 

Θερμοκρασία ≤ 7°C

Θερμοκρασία  ≤ -14°C για παγωτά

Ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει

ΚΡΕΑΣ & ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Θερμοκρασία  ≤ 7°C

Θερμοκρασία  ≤ -16°C για κατεψυγμένα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ
Θερμοκρασία  ≤ 7°C

Θερμοκρασία  ≤ -16°C για κατεψυγμένα

ΑΒΓΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ
Θερμοκρασία  ≤ 7°C

Ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Θερμοκρασία ≤ 7°C

Θερμοκρασία  ≤ -16°C για κατεψυγμένα

Ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει

ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ___ / ___ με ___ / ___ / ___  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Ημερομηνία ΕΙΔΟΣ Θ °C ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος ΑΤ:    Ημερομηνία:
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2.3.14.4.  Καρτέλα συνταγής

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Omicron

Κωδικός ΖΚ-123 Ονομασία ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ-ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ

Αριθμός μερίδων 50 Χρήση μπουφές

Συστατικά (σημειώστε απαιτήσεις ποιότητας και συσκευασίας)

12Kg ΜΟΣΧΑΡΙ (ΣΠΑΛΑ)
6 φλιτζάνια του τσαγιού ΛΑΔΙ
12 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
6 φλιτζάνια του τσαγιού ΛΕΥΚΟ ΚΡΑΣΙ
24 φλιτζάνια του τσαγιού ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
12 ΣΚΕΛΙΔΕΣ ΣΚΟΡΔΟ
ΑΛΑΤΙ
ΠΙΠΕΡΙ
6 ΠΑΚΕΤΑ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ

Παρασκευή (σημειώστε και συνθήκες θ/χ): Κόβουμε τη σπάλα σε κομμάτια μεγέθους σπιρτό-
κουτου. Καθαρίζουμε και ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια. Στη χύτρα σοτάρουμε το κρεμμύδι και το 
κρέας στο λάδι και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και κρασί. Στη συνέχεια ρίχνουμε το χυμό ντομά-
τας, τα σκόρδα και νερό έτσι ώστε να σκεπαστεί το κρέας και το αφήνουμε να σιγοβράσει για μιά-
μιση περίπου ώρα. Βράζουμε το κοφτό μακαρονάκι στο μεγάλο βραστήρα με νερό και αλάτι και 
το στραγγίζουμε στο σουρωτήρι. Προσθέτουμε το κρέας με το ζουμί του στο βραστήρα και ανα-
κατεύουμε.

Διάγραμμα ροής παραγωγής (σημειώστε με σειρά εμφάνισης τους κωδικούς των σταδίων στο διά-
γραμμα παραγωγής): 1*, 2*, 4*, 5*, 6, 7*, 9 (*ΚΣΕ).

Εξοπλισμός παραγωγής (είδος και αριθμός): μαχαίρι και τάβλα κοπής για το μοσχάρι (κόκκινο), 
μαχαίρι και τάβλα κοπής για τα λαχανικά (πράσινο), χύτρα πέντε λίτρων, βραστήρας μεγάλος, σου-
ρωτήρι ζυμαρικών, σπάτουλες (μία μικρή, μία μεγάλη), μεζούρες για το χυμό και το κρασί.

Συνθήκες και χρονικά διαστήματα συντήρησης (κυρίως για cook chill, cook freeze, buffet): Το 
μοσχάρι με τη σάλτσα του μπορεί να συντηρηθεί στο ψυγείο στους 4°C για 3 ημέρες και ύστερα να 
ζεσταθεί και να σερβιριστεί με τα φρεσκοβρασμένα μακαρόνια.

Σερβίρισμα (μέθοδος, είδη εστίασης, θ/χ): Γκαστρονόμ για μπουφέ (2), κουτάλα σερβιρίσματος, 
max. 3 ώρες/65°C, μπολ με παρμεζάνα και κουτάλι.

Αλλεργιογόνα συστατικά (κατηγορία):

Ειδικά σημεία προσοχής:
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2.3.14.5.  Έντυπο καταγραφής ζεστών & κρύων παρασκευών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘ. ΡΕΣΩ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΗΚΑΝ ΕΠΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

     ΖΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ  

1          

2          

3          

4          

5      Περιεχόμενα    

6          

7          

     ΚΡΥΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ  

1          

2          

3          

2.3.14.6.  Έντυπο καταγραφής θερμοκρασιών τροφίμων 

Ημερομηνία: ……../……../……..  

ΕΙΔΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΟΥ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΥΡΗΝΑ oC

ΥΠΟΓΡΑΦΗΘΕΡΜΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ *

*Μπουφές είτε μπροστά στον πελάτη είτε στη βιτρίνα σερβιρίσματος της κουζίνας

ΕΝΤ-8.2.4-02-01   ΕΚΔ.10.05.06   ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΦ
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2.3.14.7.  Έντυπο ελέγχου καθαριότητας  

ΕΒΔΟΜΑΔΑ Από Έως 

ΧΩΡΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΔE ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Συνεχώς clean as you go (σημειώστε Χ αν έγινε ικανοποιητικά και /αν έγινε μερικώς)

Τραπέζια σάλας

Σκεύη εστίασης (πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπίρουνα)

Σκεύη κουζίνας (μαχαίρια, κουτάλες, κατσαρόλες, 
τηγάνια, ταψιά κλπ)

Επιφάνειες τεμαχισμού, πάγκοι εργασίας κλπ

Απομάκρυνση απορριμμάτων

Καθημερινά (σημειώστε μια κατακόρυφη γραμμή l σε κάθε εφαρμογή)

Μηχανές τεμαχισμού, μηχανές γύρου, πλατό κλπ

Απολύμανση μαχαιριών

Δάπεδα κουζίνας και τραπεζαρίας

Έπιπλα τραπεζαρίας, καρέκλες, πόμολα, διακόπτες, 
κουπαστές κλπ

Τουαλέτες

Εξωτερικοί χώροι

Ψυγεία

Τοίχοι κουζίνας

Κάδοι απορριμμάτων

Εβδομαδιαία (σημειώστε μια κατακόρυφη γραμμή l όταν γίνεται)

Αποθήκες

Φούρνοι

Κιβώτια διανομής

Παράθυρα

Γραφεία

Μηνιαία (σημειώστε μια κατακόρυφη γραμμή l όταν γίνεται)

Οροφές

Φώτα

Οχήματα διανομής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Υπογραφή Υπεύθ. Ελέγχου
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2.3.14.8.  Έντυπο ελέγχου υγιεινής

Ημ/νία ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τεστ* Ενέργεια

* ΟΚ εάν είναι αρνητικό, Χ εάν είναι θετικό, - εάν είναι αμφίβολο

Υπεύθυνος ΑΤ:    Ημερομηνία:
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2.3.14.9.  Μέθοδος καθαριότητας

Η ζώνη αυτή είναι κόκκινη

Χώρος Συχνότητα Τρόπος Υπεύθυνος

Τραπέζια σάλας

Συνεχώς

clean as you 
go

Με υγρό vettex χρώματος ******  
και απορρυπαντικό *****

Σερβιτόροι

Σκεύη εστίασης 
(πιάτα, ποτήρια, 
μαχαιροπίρουνα 
κλπ)

Συνεχώς

clean as you 
go

Στο πλυντήριο πιάτων για ***** λεπτά στους 60°C 
με το απορρυπαντικό ******

Ή στη λάντζα με ζεστό νερό, απορρυπαντικό 
****** και σφουγγαράκι χρώματος ******

Καλό ξέπλυμα με τρεχούμενο νερό

Καλό στέγνωμα στο ράφι

Παρα-
σκευαστές, 
ψήστες, 
βοηθοί  
κουζίνας

Εργαλεία κουζίνας 
(μαχαίρια,  
κουτάλες,  
κατσαρόλες,  
τηγάνια, ταψιά 
κλπ)

Συνεχώς

clean as you 
go

Στο πλυντήριο πιάτων για ***** λεπτά στους 60°C 
με το απορρυπαντικό ******

Ή στη λάντζα με ζεστό νερό, απορρυπαντικό 
****** και σφουγγαράκι χρώματος ******

Καλό ξέπλυμα με τρεχούμενο νερό

Καλό στέγνωμα στο ράφι

Παρα-
σκευαστές, 
ψήστες, 
βοηθοί  
κουζίνας

Επιφάνειες  
τεμαχισμού, 
πάγκοι εργασίας 
κτλ

Συνεχώς

clean as you 
go

Με υγρό vettex χρώματος ****** και απορρυπα-
ντικό *****. Καλό ξέπλυμα με σφουγγάρι χρώ-
ματος ***** και νερό

Παρα-
σκευαστές, 
ψήστες, 
βοηθοί  
κουζίνας

Απομάκρυνση 
απορριμμάτων

Συνεχώς

clean as you 
go

Σε κλειστές πλαστικές σακούλες στους κάδους 
απορριμμάτων του Δήμου

Παρα-
σκευαστές, 
ψήστες, 
βοηθοί  
κουζίνας
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Η ζώνη αυτή είναι κίτρινη

Χώρος Συχνότητα Τρόπος Υπεύθυνος

Μηχανές 
τεμαχισμού,  
μηχανές γύρου, 
πλατό κλπ

Καθημε-
ρινά 1-2 
φορές

Πλύσιμο μηχανής, πλύσιμο εξαρτημάτων 
στο πλυντήριο πιάτων για ***** λεπτά στους 
60°C με το απορρυπαντικό ******

Ή στη λάντζα με ζεστό νερό, απορρυπα-
ντικό ****** και σφουγγαράκι χρώματος 
******

Παρασκευα-
στές, ψήστες, 

βοηθοί  
κουζίνας

Απολύμανση 
μαχαιριών

Καθημε-
ρινά 1-2 
φορές

Στη συσκευή απολύμανσης για 30 λεπτά
Παρασκευα-
στές, ψήστες

Δάπεδα κουζίνας 
και τραπεζαρίας

Καθημε-
ρινά 1-2 
φορές

Με σκούπισμα και σφουγγάρισμα με 
απορρυπαντικό ******* και σφουγγαρίστρα 
χρώματος ******

Έπιπλα  
τραπεζαρίας, 
καρέκλες,  
πόμολα,  
κουπαστές κτλ

Καθημε-
ρινά 1 φορά

Σφουγγάρισμα με ελαφρώς υγρό vettex 
χρώματος ****** και απορρυπαντικό *******

Σερβιτόροι, 
καθαρίστριες

Τουαλέτες
Καθημε-
ρινά 2-3 
φορές

Τα είδη υγιεινής με vettex χρώματος ***** 
και απορρυπαντικό *****

Τα δάπεδα με σφουγγάρισμα με απορρυ-
παντικό ******* και σφουγγαρίστρα χρώμα-
τος ******

Τοίχοι με υγρό vettex χρώματος ****** και 
απορρυπαντικό *****

Καθαρίστρια

Εξωτερικοί 
χώροι

Καθη-
μερινά 2 
φορές

Σκούπισμα και πλύσιμο με νερό Σερβιτόροι

Ψυγεία
Καθημε-

ρινά 1 φορά
Με υγρό vettex χρώματος ****** και απορ-
ρυπαντικό *****

Παρασκευα-
στές, ψήστες, 

βοηθοί  
κουζίνας

Τοίχοι κουζίνας
Καθημε-

ρινά 1 φορά
Με υγρό vettex χρώματος ****** και απορ-
ρυπαντικό *****

Λαντζιέρα

Κάδοι  
απορριμμάτων

Καθημε-
ρινά 1 φορά

Με μπόλικο τρεχούμενο νερό, απορρυπα-
ντικό ****** και σφουγγάρι χρώματος ****

Λαντζιέρα
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Η ζώνη αυτή είναι μπλε

Χώρος Συχνότητα Τρόπος Υπεύθυνος

Αποθήκες

1 φορά την 
εβδομάδα

Σκούπισμα δαπέδου (κάτω και πίσω από τα 
ράφια), σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό 
******* και σφουγγαρίστρα χρώματος ******

Τα ράφια με ελαφρώς υγρό vettex χρώματος 
****** και απορρυπαντικό *******

Καθαρί-
στρια με το 

μάγειρα

Φούρνοι

2-3 φορές την 
εβδομάδα

Με υγρό vettex χρώματος ****** και απορρυ-
παντικό φούρνου *******

Ξέπλυμα με υγρό vettex ή σφουγγάρι χρώμα-
τος *******

Λαντζιέρης

Κιβώτια 
διανομής

2-3 φορές την 
εβδομάδα

Με υγρό vettex χρώματος ****** και απορρυ-
παντικό *******

Ξέπλυμα με υγρό vettex ή σφουγγάρι χρώμα-
τος *******

διανομείς

Παράθυρα

1 φορά την 
εβδομάδα και 

όποτε  
διαπιστωθεί 

θαμπάδα

Με χαρτί κουζίνας και απορρυπαντικό για τζά-
μια ********

Καθαρί-
στρια

Γραφεία

1 φορά την 
εβδομάδα και 

όποτε  
χρειαστεί

Τα δάπεδα με σκούπισμα και σφουγγάρισμα 
με απορρυπαντικό ******* και σφουγγαρίστρα 
χρώματος ******

Τα έπιπλα με ελαφρώς υγρό vettex χρώματος 
****** και απορρυπαντικό *******

Καθαρί-
στρια

Η ζώνη αυτή είναι πράσινη

Χώρος Συχνότητα Τρόπος Υπεύθυνος

Οροφές
1 φορά το 

μήνα
Με σκούπα οροφής (Προσοχή να είναι καλυμ-
μένα όλα τα τρόφιμα)

Καθαρί-
στρια

Φώτα

1 φορά το 
μήνα

Με σκούπα οροφής (Προσοχή να είναι καλυμ-
μένα όλα τα τρόφιμα)

Με υγρό vettex χρώματος ****** και απορρυ-
παντικό *******

Καθαρί-
στρια

Οχήματα 
διανομής

2-3 φορές 
το μήνα

Σε πρατήριο βενζίνης διανομείς
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Όλα τα vettex ή σφουγγάρια που θα χρησιμοποιηθούν σε επιφάνειες που 
έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με τρόφιμα είναι χρώματος

 Κόκκινο  ή  κίτρινο 

Όλα τα vettex ή σφουγγάρια που θα χρησιμοποιηθούν σε επιφάνειες που δεν 
έχουν επαφή με τρόφιμα είναι χρώματος

 Πράσινο  ή  μπλε 

Οι σφουγγαρίστρες για τις κουζίνες, τις αποθήκες και την τραπεζαρία θα είναι 
χρώματος

 Κόκκινες  ή 
 κίτρινες 

Οι σφουγγαρίστρες για τις τουαλέτες θα είναι  Πράσινες  ή  μπλε 

Οι σφουγγαρίστρες για τους άλλους χώρους θα είναι χρώματος Ένα άλλο χρώμα 

2.3.14.10.  Έντυπο ελέγχου παρασκευής – διατήρησης υπό ψύξη

Διατήρηση υπό Ψύξη: Μέχρι 4 ώρες σε θερμοκρασία κάτω από 10°C (κρύες παρασκευές)

Ημερομηνία: Μάγειρας

Είδος φαγητού Ώρα φόρτωσης Ώρα μέτρησης Θερμοκρασία

Υπεύθυνος ΑΤ:    Ημερομηνία:
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2.3.14.11.   Έντυπο ελέγχου παρασκευής – προετοιμασίας φρούτων  
& λαχανικών

Προετοιμασία φρούτων και λαχανικών (πλύσιμο, ξεφλούδισμα, τεμάχισμα)

Ημερομηνία: Παρασκευαστής

Είδος και ποσότητα Προορίζεται για: Παρατηρήσεις

Σημειώσεις: 

Υπεύθυνος ΑΤ:    Ημερομηνία:

Σύνοψη κεφαλαίουΣύνοψη κεφαλαίουΣύνοψη κεφαλαίου

Οι διατροφικοί κίνδυνοι είναι πολλοί. Η λύση όμως είναι μία: τήρηση των κανόνων και των 
ορθών πρακτικών της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Κανένα σύστημα δεν μπο-
ρεί να εγγυηθεί την απόλυτη επιτυχία, παρόλα αυτά μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της 
πρόληψης και της ανταποδοτικότητας αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης των πελατών. 
Υποχρέωσή σας, ιδιοκτητών και επαγγελματιών επιχειρήσεων εστίασης, είναι να τηρείτε 
τους κανόνες υγιεινής με ευλάβεια, εσείς και το προσωπικό, ώστε να επιβραβεύονται οι 
προσπάθειές σας με την επιστροφή των πελατών στο κατάστημά σας.
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και νέα τρόφιμα

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σύντομη περιγραφή κεφαλαίου

Η γνώση των συστατικών των τροφίμων θα σας βοηθήσει να 
εξερευνήσετε τις πρώτες ύλες των πωληθέντων προϊόντων 
σας. Η ορθή επιλογή των τροφίμων θα σας οδηγήσει σε σημα-
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κοστολογημένα και με τη γεύση που επιθυμούν οι πελάτες σας.
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Εισαγωγή

Σκοπός

Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι να γνωρίσεις τις τροφές μέσα από τα 
συστατικά τους, ώστε να είσαι σε θέση να τις διαχειριστείς αποδοτικότερα 
στην επιχείρησή σου. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να προσδιορίζεις επακριβώς τα προϊόντα των αγορών σου ανάλογα 
με τις απαιτήσεις των πελατών σου.

	 ●	  Να απαριθμείς τα θρεπτικά συστατικά των βασικών τροφίμων.

	 ●	  Να απομνημονεύσεις τα βασικά συστατικά των τροφών και να τα 
ενσωματώσεις στην προφορική πώληση των εδεσμάτων.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να διακρίνεις τα τρόφιμα βάσει των συστατικών τους.

	 ●	  Να πραγματοποιείς προφορικές παραγγελίες με έμφαση στα συστα-
τικά των τροφίμων.
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	 ●	  Να σχεδιάζεις τις μεθόδους μαγειρικής βάσει των συστατικών των 
πρώτων υλών.

■ Σε επίπεδο στάσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να αλλάξεις τυχόν λανθασμένες προσεγγίσεις σχετικά με τον τρόπο 
αντίδρασης των τροφίμων με τη θερμική επεξεργασία.

	 ●	  Να εντάξεις στο μενού σημαντικές πληροφορίες γύρω από τα συστα-
τικά των τροφίμων.

	 ●	  Να συνεργάζεσαι με συμβούλους: Διατροφολόγους-Διαιτολόγους, 
Συμβούλους Υπηρεσιών Τροφίμων και Ποτών (Food & Beverage).

Έννοιες – Λέξεις κλειδιά

Συστατικά τροφίμων, κατηγορίες τροφίμων, υποκατηγορίες τροφίμων, 
συμπεριφορά τροφίμων.

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Η υποενότητα αυτή αναφέρεται διεξοδικά στις κατηγορίες τροφίμων κάνοντας ειδική μνεία 
στις εμπορικές μορφές τους. Όποιος επιχειρηματίας ή υπεύθυνος εστίασης από εσάς 
επιθυμεί τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του, οφείλει να αλλάζει το εδεσματολόγιό του 
κάθε φορά που το απαιτούν οικονομικοί, ποιοτικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί λόγοι. 
Το προϊόν μιας επισιτιστικής επιχείρησης πρέπει να είναι μεταβλητό υπό το βασικό σκοπό 
της επιχείρησης, που είναι το κέρδος σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ικανοποίηση των 
πελατών. Παράλληλα με τη γνωριμία σας με τα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων θα σας 
προτείνουμε εδέσματα τα οποία μπορούν να αναβαθμίσουν το τελικό προϊόν σας, διαφορο-
ποιώντας το από τον ανταγωνισμό. Οι προτάσεις μας αποτελούν καινοτομία, διότι παρου-
σιάζουν εδέσματα βασισμένα στη θεμελιώδη προσέγγιση ενός πλήρους πιάτου, εναρμονί-
ζοντας το έδεσμα με τις ανάγκες του ανθρώπου. Η δική μας πρόταση - τεχνική ονομάζεται 
«δομική», δηλαδή εμπεριέχει συστατικά δόμησης του ανθρώπινου οργανισμού, συμπερι-
λαμβάνοντας τουλάχιστον δύο λαχανικά διαφορετικών χρωμάτων, έναν ξηρό καρπό, ένα 
προϊόν πλούσιο σε φυτικές ίνες καιω-3, ω-6 λιπαρά οξέα και βεβαίως έξτρα παρθένο ελαι-
όλαδο. Η παρουσίαση ξεκινά με τα φυτικά προϊόντα και ακολουθούν τα ζωικής προέλευ-
σης και τα ποτά. 
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3.1α. Φυτικά τρόφιμα

3.1.1.  Δημητριακά

Τα δημητριακά είναι η σπουδαιότερη κατηγορία φυτών που καλλιεργούνται για τη διατροφή 
του ανθρώπου. Από τα δημητριακά παράγεται ένα από τα βασικά είδη της ανθρώπινης δια-
τροφής, το ψωμί. Επίσης ζωοτροφές, πρώτες ύλες για τη βιομηχανία τροφίμων, για τη βιο-
μηχανία χαρτιού, καθώς και για άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Τα δημητριακά κατάγο-
νται από την περιοχή της Δυτικής Ασίας (Ματάλα, 2008). Τα δημητριακά αποτελούν τη βάση 
της φυτικής παραγωγής κάθε χώρας, και στις πιο πολλές χώρες η καλλιέργειά τους κατέ-
χει την πρώτη θέση της γεωργικής παραγωγής, αφού είναι φθηνή και διατηρήσιμη  βρώ-
σιμη ύλη.

Τα δημητριακά χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

●  στα σιτηρά, που περιλαμβάνουν το στάρι, το καλαμπόκι, το ρύζι, το κεχρί και πολλά άλλα 
παρόμοια είδη

●  στα οσπριοειδή, στα οποία ανήκουν τα διάφορα είδη των φασολιών, η σόγια (που θεω-
ρείται ένα από τα πιο βασικά οσπριοειδή), οι φακές, τα ρεβίθια και τέλος

●  στα ελαιώδη δημητριακά, όπως είναι και πάλι η σόγια, ο ηλιόσπορος και πολλά άλλα.

Στις χώρες με θερμότερα κλίματα καλλιεργούνται κυρίως το σόργο, το ρύζι (που αποτελεί 
τη βασική τροφή εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα στις ασιατι-
κές χώρες) και το καλαμπόκι (που αποτελεί αντίστοιχα βασικό στοιχείο διατροφής για τους 
κατοίκους της αμερικανικής ηπείρου). Στις χώρες με ψυχρότερα κλίματα καλλιεργούνται 
κυρίως το σιτάρι, το καλαμπόκι, το κριθάρι και η βρώμη, καθώς και η σίκαλη. Γενικά τα 
δημητριακά είναι μονοετή φυτά που σπέρνονται και θερίζονται μέσα σε ένα χρόνο.

Τα δημητριακά είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και μακροθρεπτικά συστατικά (ασβέστιο, 
κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο, σελήνιο, σίδηρο, φώσφορο, χρώμιο).

3.1.1.1.  Τραχανάς

Παραδοσιακό ζυμαρικό με πολλές παραλλαγές. Ο τραχανάς μπορεί να είναι ξινός, γλυ-
κός, νηστίσιμος ή και σταρένιος. Θα τολμούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ως το καλύτερο 
πρωινό, όπως είναι τα κουάκερ (στη Σκανδιναβία).  Γίνεται γλυκός  ή  ξινός, ανάλογα με το 
αν χρησιμοποιείται το γάλα φρέσκο ή αν μένει να ξινίσει. Παρασκευάζεται με αγελαδινό ή 
πρόβειο γάλα, το οποίο επηρεάζει τη γεύση και τα λιπαρά του. Ο ξινός μπορεί να γίνει και 
με πρόβειο γιαούρτι. Η μια επιλογή στο υλικό βάσης είναι το σταρένιο σιμιγδάλι ή το σταρέ-
νιο αλεύρι ή και τα δύο μαζί, γι’ αυτό μπορεί να βρείτε τραχανά πιο άσπρο ή πιο κίτρινο. Η 
άλλη επιλογή στο υλικό βάσης είναι το σπασμένο σιτάρι («χόντρος» στην Κρήτη). Ο νηστί-
σιμος τραχανάς γίνεται με αλεύρι ή σιμιγδάλι και πολτό λαχανικών. Ανά περιοχή προσθέ-
τουν τα δικά τους ντόπια υλικά στη βασική ζύμη και κάνουν ηπειρώτικο τραχανά με μανιτά-
ρια, θρακιώτικο τραχανά με σουσάμι και μπούκοβο, μακεδονικό τραχανά από πολτό κόκ-
κινης πιπεριάς κλπ. 
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Στην Κύπρο ο τραχανάς φτιάχνεται από ψιλοσπασμένο σιτάρι (λέγεται και κονάρι  στην 
κυπριακή διάλεκτο), ζυμώνεται σε κυλινδρική μορφή με λιγότερο από ένα εκατοστό διά-
μετρο και «απλώνεται» στον ήλιο για να ξεραθεί. Φτιάχνεται επίσης και σούπα, συνήθως 
πιο πηχτή από άλλες σούπες. Δε χρησιμοποιείται ντομάτα αλλά αβγολέμονο και συνήθως 
περιέχει κάποιο είδος κρέατος. Πολύ δημοφιλής είναι η σούπα τραχανά με μελισσοφάγους.

Περιέχει ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο, σελήνιο, σίδηρο, φώσφορο, χρώμιο και έχει 
106 θερμίδες ανά 100 γρ (πηγή: Πίνακες Σύνθεσης Ελληνικών Τροφίμων των Α. Καφάτου 
και Μ. Χασαπίδου, 2001).

Γεύση Ελλάδας με … σιταρότο Δράμας

Πριν από 30 χρόνια η Δράμα ήταν ένας κάμπος με σιτάρι και αρκετό σουσάμι. Ο εκσυγχρο-
νισμός των τότε παραδοσιακών προϊόντων με μεγάλη διατροφική αξία είναι επιβεβλημέ-
νος για την επανακαλλιέργειά τους.  Στη συνέχεια σας παρουσιάζουμε το «σιταρότο», όπως 
λέμε ριζότο.

Υλικά για 10 μερίδες γαρνιτούρας, ιδανικό για μοσχάρι ψητό ή ψάρι πλακί

700 γρ σιτάρι με φλοιό
1 φλιτζάνι ταχίνι λευκού σουσαμιού
10 φέτες μπέικον
10 μανιτάρια φρέσκα στρόγγυλα (champignon de Paris)
20 φουντούκια, αρκετά χοντροσπασμένα
1/3 φλιτζάνι ελαιόλαδο ή ½ ελαιόλαδο και 1/3 φρέσκο βούτυρο
αλάτι, πιπέρι

Δημιουργία

Μουσκεύετε για μία ώρα το σιτάρι σε κρύο νερό και το βράζετε σε ζωμό κρέατος (κοτό-
πουλου ή μοσχαριού) για 40΄ περίπου μέχρι να μαλακώσει. Παράλληλα κόβετε σε φέτες 
τα μανιτάρια και το μπέικον σε μακρόστενα μπαστουνάκια (juliennes) και τα τσιγαρίζετε στο 
ελαιόλαδο. Στραγγίζετε το σιτάρι και προσθέτετε τα τσιγαρισμένα, το ταχίνι, το αλάτι και το 
πιπέρι. Ανακατεύετε και σερβίρετε. 

Η συμβουλή του σεφ: Διατηρήστε το σιταρότο καθ’ όλη τη διάρκεια του 
σέρβις (τέσσερις ώρες) σκεπασμένο με καπάκι σε μπεν μαρί (bain 
marie), προσθέτοντας περιοδικά λίγο ζεστό νερό, ώστε να μη «ξινίσει» 
και να διατηρηθεί ζεστό.

3.1.2. Ελαιόλαδο 

Το προϊόν που παράγεται στο ελαιοτριβείο είναι παρθένο ελαιόλαδο, λαμβανόμενο από το 
καρπό του ελαιοδέντρου (Olea europea L.) αποκλειστικά με μηχανικά ή άλλα φυσικά μέσα, 
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κάτω από συνθήκες (ιδιαίτερα συνθήκες θερμοκρασίας) οι οποίες δεν οδηγούν σε υπο-
βάθμιση του ελαιολάδου. Επίσης το ελαιόλαδο αυτό δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία άλλη 
επεξεργασία πλην του πλυσίματος, της μετάγγισης, της φυγοκέντρησης και της διήθησης.

Τρώτε πέντε ελιές την ημέρα!
Πηγή: Εργαστήριο Χημείας -Βιοχημείας- Φυσικοχημείας Τροφίμων,  

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Έρευνα: δρ Γεώργιος Μπόσκου.

3.1.2.1.  Κατηγορίες ελαιολάδου βάσει οξύτητας

Α. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Έλαια λαμβανόμενα από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές μεθόδους ή άλλες φυσικές 
επεξεργασίες, με συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, και τα οποία δεν 
έχουν υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της μετάγγισης, της φυγοκέντρη-
σης και της διήθησης. Εξαιρούνται τα έλαια που λαμβάνονται με διαλύτες, με βοηθητικές 
ύλες παραλαβής που έχουν χημική ή βιοχημική δράση ή με μεθόδους επανεστεροποίησης 
ή πρόσμιξης με έλαια άλλης φύσης.

Τα έλαια αυτά κατατάσσονται στην αναλυτική ταξινόμηση με τις ακόλουθες ονομασίες:

α) Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη 
σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8 γρ. ανά 100γρ.  και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

β) Παρθένο ελαιόλαδο

Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη 
σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 2 γρ. ανά 100 γρ. και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

γ) Ελαιόλαδο λαμπάντε

Παρθένο ελαιόλαδο με περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό 
οξύ, που υπερβαίνει τα 2 γρ. ανά 100 γρ. και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

Β. ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Ελαιόλαδο λαμβανόμενο από τον εξευγενισμό παρθένων ελαιολάδων, των οποίων η περι-
εκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν είναι δυνατό να 
υπερβαίνει τα 0,3 γρ. ανά 100 γρ. και των οποίων τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.
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Γ.  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕ-
ΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

Έλαιο που αποτελείται από ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιόλαδου και παρθένων ελαιόλα-
δων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά 
οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το 1 γρ. ανά 100 γρ. και 
του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την 
κατηγορία αυτή.

Εξαιρετικό 
παρθένο 

ελαιόλαδο

Παρθένο 
ελαιόλαδο

Κοινό
ελαιόλαδο

Οξύτητα % 
(σε ισοδύναμα ελαϊκού οξέος)

≤ 0,8 ≤ 2,0 ≤ 1,0

Αριθμός υπεροξειδίων
(χιλ. ισοδύναμα / Kg)

≤ 20 ≤ 20 ≤ 15

Κηροί  (mg / Kg) ≤ 250 ≤ 250 ≤ 350

Απορρόφηση στο υπεριώδες
Κ270
Κ232
ΔΚ

≤ 0,22
≤ 2,50
≤ 0,01

≤ 0,25
≤ 2,60
≤ 0,01

≤ 0,90
-

≤ 0,15

Πίνακας 1. Κατηγορίες ελαιολάδου

Δ. ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

Έλαιο που λαμβάνεται από τους πυρήνες της ελιάς κατόπιν επεξεργασίας με διαλύτες ή με 
φυσικά μέσα ή έλαιο που αντιστοιχεί, με εξαίρεση ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σε 
ελαιόλαδο λαμπάντε (εξαιρούνται τα έλαια που λαμβάνονται με διεργασίες επανεστεροποί-
ησης και κάθε πρόσμειξης με έλαια άλλης φύσης) και των οποίων τα άλλα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

Ε. ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

Έλαιο που λαμβάνεται από τον εξευγενισμό του ακατέργαστου πυρηνελαίου, του οποίου 
η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ, δεν είναι δυνατό 
να υπερβαίνει τα 0,3 γρ. ανά 100 γρ. και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

ΣΤ. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

Έλαιο που αποτελείται από μείγμα εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένων ελαιολά-
δων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά 
οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το 1 γρ. ανά 100 γρ. και 
του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την 
κατηγορία αυτή.
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3.1.2.2.  Κατηγορίες ελαιολάδου βάσει ιδιαίτερων χαρακτηριστικών

●  Βιολογικό ελαιόλαδο

Προέρχεται από καλλιέργειες στις οποίες ο παραγωγός δε χρησιμοποιεί χημικές ουσίες, 
φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Εγκεκριμένοι Οργανισμοί Πιστοποίησης ελέγχουν τακτικά τις 
καλλιέργειες και πιστοποιούν το τελικό προϊόν.

●  Ελαιόλαδο ψυχρής έκθλιψης ή άθερμο

Παράγεται από την έκθλιψη της ελιάς σε χαμηλή θερμοκρασία (μέχρι 27ο C). Είναι υψη-C). Είναι υψη-). Είναι υψη-
λής ποιότητας ως απόλυτα φυσικός χυμός. Εάν το ελαιόλαδο έχει εξαχθεί σε παραδοσιακό 
ελαιοτριβείο (υδραυλικό πιεστήριο), στην ετικέτα αναγράφεται η ένδειξη «πρώτη πίεση εν 
ψυχρώ». Εάν έχει εξαχθεί σε σύγχρονο ελαιοτριβείο (φυγοκεντρικό), στην ετικέτα αναγρά-
φεται η ένδειξη «εξαγωγή εν ψυχρώ».

●  Αγουρέλαιο

Προέρχεται από άγουρες πράσινες ελιές οι οποίες συλλέγονται και ελαιοποιούνται στην 
έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου. Έχει πολύ χαμηλή οξύτητα (συνήθως μέχρι 0,5 ανά 
100γρ.), πλούσιο φρουτώδες άρωμα και έντονα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

●  Ελαιόλαδο με αρωματικά φυτά 

Είναι το ελαιόλαδο στο οποίο προστίθενται διάφορα βότανα από τη μεγάλη ποικιλία της 
ελληνικής  χλωρίδας. Πέρα από την ιδιαίτερή του γεύση, με τον τρόπο αυτό το ελαιόλαδο 
αποκτά επίσης στυπτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

●  Ελαιόλαδο Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)

Φέρει τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία παράγεται, γι’ 
αυτό και διατίθεται με το όνομα της περιοχής παραγωγής του. Η παραγωγή, μεταποίηση 
και επεξεργασία του πραγματοποιείται στην οριοθετημένη αυτή γεωγραφική περιοχή. Η 
Ελλάδα έχει κατοχυρώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 14 ελαιόλαδα ΠΟΠ.  

●  Ελαιόλαδα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)

Φέρει το όνομα της περιοχής στην οποία οφείλει την ιδιαίτερη φήμη του. Η παραγωγή και 
μεταποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά σε αυτή την περιοχή. Η Ελλάδα έχει κατοχυ-
ρώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 11 ελαιόλαδα ΠΓΕ1.

1. Με βάση την ΕΕ, «Γεωγραφική Ένδειξη» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου 
ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού 
προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτή την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, του 
οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη γεω-
γραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η παραγωγή ή/και μεταποίηση ή/και η επεξεργασία  πραγμα-
τοποιούνται στην οριοθετημένη περιοχή.
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3.1.2.3.  Γεύση στο ελαιόλαδο

Η γεύση του ελαιολάδου χαρακτηρίζεται από ορισμένες θετικές και αρνητικές ιδιότητες. 
Ανάμεσα στις θετικές ξεχωρίζουν η φρουτώδης γεύση, η πικάντικη, η πικρή, η γλυκιά, η 
γεύση του αμύγδαλου, η γεύση του μήλου και των πράσινων φύλλων. Μάλιστα η φρουτώ-
δης γεύση, που θυμίζει ταυτόχρονα το άρωμα και τη γεύση του νωπού φρούτου που βρί-
σκεται σε άριστη κατάσταση και το οποίο έχει συλλεχθεί στην άριστη φάση της ωριμότη-
τάς του, θεωρείται ως η πλέον σημαντική στην οργανοληπτική αξιολόγηση, διότι, εάν δεν 
γίνει αντιληπτή, το δοκιμαζόμενο ελαιόλαδο δε θα ταξινομηθεί ως εξαιρετικό ή παρθένο. 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστική για το ελληνικό ελαιόλαδο πάντως θεωρείται η πικάντικη γεύση 
του που έχει νότες από πιπέρι και μουστάρδα. Γενικά τα αρώματά του ελληνικού ελαιολά-
δου ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή, και έτσι μπορούμε να ανιχνεύουμε μυρωδιές από 
γρασίδι, αμύγδαλο, λεμόνι και πορτοκάλι μέχρι και  από βότανα, χαμομήλι και βασιλικό.

Σε ό,τι αφορά τις δεκάδες αρνητικές γευστικές ιδιότητες του ελαιολάδου ξεχωρίζουν το 
ατροχάδο, το αγγούρι και το ταγγό. Το ατροχάδο έχει χαρακτηριστική οσμή-γεύση ελαίου 
που έχει ληφθεί από ελιές αποθηκευμένες σε σωρούς και που έχουν υποστεί ένα προ-
χωρημένο στάδιο αναερόβιας ζύμωσης. Το αγγούρι έχει γεύση ελαίου που δημιουργείται 
μετά από εξαιρετικά παρατεταμένης διάρκειας συσκευασία σε ερμητικά κλειστούς χώρους 
(ιδίως σε δοχεία από λευκοσίδηρο). Η γεύση αυτή αποδίδεται στο σχηματισμό της 2-6 εννε-
ανοδιενάλης. Το τάγγισμα είναι μία γεύση δυσάρεστη και ανεξίτηλη, χαρακτηριστική σε όλα 
τα έλαια και λίπη που έχουν υποστεί διαδικασία αυτοξείδωσης μετά από παρατεταμένη 
επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα.

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραιη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά 
την πρώτη χρήση του. 

Αποθηκεύουμε το ελαιόλαδο σε σκιερό και δροσερό μέρος μακριά από φως και θερμό-
τητα.

Η διάρκεια ζωής του ελαιολάδου κυμαίνεται μεταξύ 12 - 18 μήνες.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, γιατί:

●  πληροί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Οι πρώτες ύλες και τα υλικά 
συσκευασίας έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια, διατίθεται σε μικρούς περιέκτες 
μέχρι 5 λίτρα, οπότε καταναλώνεται άμεσα, και είναι πάντα φρέσκο.

●  το χύμα ελαιόλαδο, ανώνυμο και συνήθως σε δοχεία των 16 κιλών, δεν πληροί τις 
παραπάνω προϋποθέσεις διασφάλισης του καταναλωτή, γι’ αυτό και η διακίνησή του 
απαγορεύεται από τη νομοθεσία. 

●  σε περίπτωση εντοπισμού υποβαθμισμένου ή νοθευμένου χύμα ελαιολάδου ο κατανα-
λωτής δεν μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του.

3.1.2.4.  Ελαιόλαδο, ο πρωταγωνιστής της μεσογειακής διατροφής

Το ελαιόλαδο, πέραν του ότι είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά, έχει και άλλα συστα-
τικά με ιδιαίτερη βιολογική αξία: πολυφαινόλες, τοκοφερόλες, φυτοστερόλες, σκουαλένιο, 
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β-καροτένιο. Έτσι λοιπόν συμβάλει στη διατήρηση της καλής χοληστερόλης (HDL), στην 
ελάττωση της κακής χοληστερόλης (LDL), βοηθά στη σωστή λειτουργία του εντέρου, βοηθά 
στην απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών (Α, D, E, K) και προστατεύει το οργανισμό 
από τις ελεύθερες ρίζες και το οξειδωτικό στρες.

Το ελαιόλαδο είναι καλό γιατί: 

●  Αντέχει στο τηγάνισμα περισσότερο από τα σπορέλαια.

●  Προφυλάσσει από καρδιοπάθειες (κυρίως από τη στεφανιαία νόσο).

●  Προλαμβάνει εμφράγματα.

●  Προλαμβάνει ορισμένες μορφές καρκίνου (κυρίως του παχέος εντέρου και του 
μαστού).

●  Προλαμβάνει το διαβήτη και βοηθά στη θεραπευτική αγωγή των διαβητικών.

●  Προλαμβάνει την παχυσαρκία.

●  Προλαμβάνει και θεραπεύει τη δυσκοιλιότητα.

●  Χρησιμοποιείται σε θεραπευτική αγωγή για ασθενής με HIV.

●  Βοηθά σε μια ομαλή εγκυμοσύνη.

●  Διατηρεί την υγεία του δέρματος και καθυστερεί τη γήρανση των κυττάρων.

Και όλα αυτά αποδίδονται κυρίως στο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Οι Έλληνες, 
και κατόπιν οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ελαι-
ολάδου το χρόνο. Επίσης και άλλοι μεσογειακοί λαοί όπως οι Τυνήσιοι, οι Ιορδανοί, οι Λιβα-
νέζοι, οι Μαροκινοί καθώς και οι Κύπριοι καταναλώνουν πολύ ελαιόλαδο. 

Ο ρόλος του ελαιολάδου στη μαγειρική είναι να

●  συμβάλλει στην οσμή, γεύση και υφή του φαγητού,

●  προσθέτει ικανότητα κορεσμού στις τροφές,

●  παίζει το ρόλο ενός μέσου εναλλαγής θερμότητας,

●  χρησιμοποιείται ως λιπαντικό ή αντικολλητικό,

●  προστίθεται ως έλαιο σαλάτας,

●  χρησιμοποιείται σε γαλακτώματα (μαγιονέζα, ταραμάς),

●  αποτελεί διαλύτη για λιποδιαλυτά συστατικά.

Προτείνουμε τα εξής στους καταναλωτές και στους επιχειρηματίες επισιτιστικών επιχειρή-
σεων.

●  Το ελαιόλαδο είναι το μόνο έλαιο που μπορείτε να έχετε στην κουζίνα σας.

●  Αγοράζετε μόνο τυποποιημένο παρθένο ελαιόλαδο.

●  Φυλάσσετε το παρθένο ελαιόλαδο σε μέρος σκιερό και ξηρό.

●  Προσθέτετε παρθένο ελαιόλαδο στις σαλάτες.
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●  Τηγανίζετε σε λίγο ελαιόλαδο (σοτάρισμα) και σε μέτρια θερμοκρασία (160°C ή ένδειξη 
2/3).

●  Στραγγίζετε και σκουπίζετε με απορροφητικό χαρτί το στοιχείο που θα τηγανίσετε.

●  Απομακρύνετε από το λάδι σας καμένα ψίχουλα όταν τηγανίζετε.

●  Μη διατηρείτε ήδη χρησιμοποιημένο λάδι. Πετάξτε το.

●  Επιλέξτε ψήσιμο στο φούρνο με ελαιόλαδο αντί για τηγάνισμα. Για παράδειγμα: ψήστε 
τις μελιτζάνες στο φούρνο αντί να τις τηγανίσετε, ψήστε τα σνίτσελ στο φούρνο, ροδο-
κοκκινίστε τα τυροπιτάκια στο φούρνο.

●  Χρησιμοποιείτε σωστή ποσότητα ελαιόλαδου αποφεύγοντας την υπερβολή.

●  Λαδώστε ελάχιστα το ταψί.

●  Προσθέστε στο τέλος του ψησίματος ή του βρασίματος τα 2/3 της ολικής ποσότητας του 
ελαιόλαδου. Έτσι διατηρεί το άρωμα και τα συστατικά του.

●  Σημειώστε στις συνταγές σας την ποιότητα ελαιόλαδου που χρησιμοποιήσατε.

●  Δοκιμάστε διαφορετικά ήδη ελαιόλαδου για να καλλιεργήσετε το αισθητήριο της γεύσης 
σας.

●  Τηγανίστε ακόμη και στη φριτέζα ή στο κλασικό κατσαρολάκι, έχοντας όριο τηγανίσμα-
τος τα 30 λεπτά (3-4 τηγανίσματα) στους 180οC χωρίς να καπνίζει.

Η γαστρονομία είναι πολιτισμός και η γαστρονομία με ελαιόλαδο 
είναι ο πολιτισμός του ελαιολάδου

Διάφορες παροιμίες για την ελιά και το λάδι2: 
●  «Αν δε σφίξεις την ελιά, δε βγάνει το λάδι» (Νάξος. Για να αποδώσει η δουλειά θέλει 

συνέχεια και ένταση). 
●  «Αμπέλι από δικού σου κι ελιές από κυρού σου» (Κρήτη. Τα αμπέλια μεγαλώνουν γρή-

γορα και καρποφορούν, αλλά για να βγάλει κανείς εισόδημα από τις ελιές πρέπει να τις 
κληρονομήσει από τους γονείς του).

●  «Απού ’χει γιο έχει κρασί κι απού ’χει κόρη λάδι» (Κρήτη. Η κόρη θέλει έξοδα για να την 
αποκατάστασή της, ενώ ο γιος... μόνο το κρασί του γάμου). 

●  «Λαδερές κουβέντες θέλω» (Κρήτη. Να συζητήσουμε σοβαρά). 
●  «Τσ’ ελιάς το φύλλο ’ναι» (Κεφαλονιά. Λέγεται για άνθρωπο πονηρό, έξυπνο, επιτήδειο, 

ψεύτη, ανυπάκουο). 
●  «Στην παντρειά και στο ταξίδι μήτε λάδι μήτε ξίδι» (Χίος. Σε δύσκολες αποφάσεις είναι 

δύσκολες και οι συμβουλές. «Μην προτρέπεις άλλον προς γάμον ή ταξίδι, διότι η εξέλι-
ξις είναι αβέβαιος»).

2. Νταϊάνα Κόχυλα, εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».
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3.1.3.  Ξηροί καρποί
Αμύγδαλα, καρύδια, πεκάν, φιστίκια, κάσιους, φουντούκια, αλλά και πολλοί άλλοι, περισσό-
τερο ή λιγότερο εξωτικοί κάθε φορά, οι ξηροί καρποί έχουν την τιμητική τους τις ημέρες των 
γιορτών, αφού τους καταναλώνουμε κατά κόρον, τόσο συνοδεύοντας το ποτό ή το κρασί μας 
όσο και ως συστατικό διάφορων γλυκών ή αλμυρών πιάτων. Σε κάθε περίπτωση, οι ξηροί 
καρποί αποτελούν μια υγιεινή, θρεπτική και νόστιμη διατροφική επιλογή και γι’ αυτό δεν 
πρέπει να λείπουν από το διαιτολόγιό μας, όχι μόνο σε γιορτές και ειδικές περιστάσεις, αλλά 
και στο πρωινό, το σνακ ή το γεύμα μας. Στην Ελλάδα οι περισσότεροι ξηροί καρποί εισά-
γονται σε ωμή κατάσταση και επεξεργάζονται (ψήνονται και συσκευάζονται) στην Ελλάδα.
Παρόλα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένες εποχές του χρόνου που βγαίνουν στην αγορά οι 
νέες σοδειές, όπου κατά κανόνα οι ξηροί καρποί είναι καλύτερης ποιότητας (δείτε αναλυ-
τικά στον παρακάτω πίνακα: Εποχικότητα ξηρών καρπών). 
Οι ξηροί καρποί πρέπει να φυλάγονται σε μέρος ξηρό και δροσερό, γιατί η υγρασία τούς 
κάνει να μουχλιάζουν και η ζέστη τούς κάνει να ταγκίζουν και αλλοιώνει τη γεύση τους. Γι’ 
αυτό -και κυρίως το καλοκαίρι- είναι σκόπιμο να τους διατηρούμε σε κλειστά σκεύη στο 
ψυγείο. Οι ξηροί καρποί δεν πρέπει να είναι μαλακοί ούτε να έχουν υγρασία.. Ένα σημα-
ντικό πρόβλημα που παρατηρείται στους ξηρούς καρπούς (κυρίως στα αράπικα φυστίκια 
και στα φιστίκια Αιγίνης και λιγότερο στα αμύγδαλα και στα φουντούκια) είναι οι καρκινο-
γόνες αφλατοξίνες-μυκοτοξίνες που δεν είναι ορατές στο γυμνό μάτι. Oι αφλατοξίνες μπο-
ρεί να προκληθούν είτε από τη μη σωστή καλλιέργεια είτε από τη μη σωστή συντήρηση των 
ξηρών καρπών. Γι’ αυτό το λόγο οι περισσότεροι ξηροί καρποί ελέγχονται πριν βγουν στην 
αγορά από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ γίνονται και έλεγχοι από τις νομαρχίες όταν 
έχουν ήδη βγει και πωλούνται στην αγορά.
Από τις έρευνες έχει αποδειχτεί ότι είναι πλούσιοι σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (υγιεινά 
λίπη δηλαδή), πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία (πχ μαγνήσιο), φυτικές ίνες αλλά και σε πολλές βιτα-
μίνες, όπως η βιταμίνη Ε. Γι’ αυτό άλλωστε οι ειδικοί μάς προτρέπουν να τους κατανα-
λώνουμε ακόμα και καθημερινά, συστήνοντάς μας απλώς να μην ξεπερνούμε το μέτρο 
(καθώς δίνουν αρκετές θερμίδες) και να τους προτιμούμε νωπούς και ανάλατους. Συνθέ-
στε τα εδέσματά σας με ξηρούς καρπούς σύμφωνα με την εποχικότητά τους (βλ. πίνακα: 
Εποχικότητα ξηρών καρπών), κατά προτίμηση ανάλατους.
Οι ξηροί καρποί διατίθενται στην αγορά (ανάλογα με το είδος) στις εξής μορφές:
●  με κέλυφος ή μόνο η ψίχα
●  ψημένοι ή άψητοι
●  αλατισμένοι ή ανάλατοι
●  με ψίχα ολόκληρη ή «φιλέ» ή χοντροκομμένοι ή σκόνη

Ιαν. Αυγ. Σεπ. Οκτ.

Βραζιλιάνικο φιστίκι
Καρύδια,
Σπόρια, Φουντούκι

Αμύγδαλα,  
Φιστίκια Αιγίνης, 
Αράπικο φιστίκι-
αραχίδα

Κάσιους,
Κουκουνάρι, 
Στραγάλια, Σταφίδα

Πίνακας 2.  Εποχικότητα ξηρών καρπών (φρέσκοι στην αγορά)
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Αμύγδαλα

Χαρακτηριστικά φρεσκάδας: Δεν έχουν τρύπες και η φλούδα τους είναι ξανθιά. Όσο πιο 
ξανθιά η φλούδα τόσο πιο φρέσκα είναι. Τα καλά αμύγδαλα δεν πικρίζουν και δεν είναι 
ζαρωμένα.

Διατροφική αξία: Πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά, βιταμίνη Ε, φυτικές ίνες και φυτοστε-
ρόλες. Είναι πολύ καλή πηγή ασβεστίου. Ένα φλιτζάνι αμύγδαλα μας δίνει τόσο ασβέστιο 
όσο και ένα μικρό κομμάτι φέτα.

Καρύδια

Χαρακτηριστικά φρεσκάδας: Δεν κάνουν θόρυβο όταν τα κουνάμε, δεν έχουν πράσινη 
ψίχα (αυτό σημαίνει ότι έχουν μουχλιάσει), δεν είναι παλιά (ταγκίζουν στη γεύση), το χρώμα 
της ψίχας τους είναι λευκό (όταν είναι μαύρο θεωρούνται κατώτερης ποιότητας), η καρυ-
δόψιχα είναι καθαρή και δεν έχει τσόφλια.

Διατροφική αξία: Είναι πλούσια σε φυτικές στερόλες, έχουν μεγάλη ποσότητα αντιοξειδω-
τικών ουσιών (όπως σελήνιο και ψευδάργυρο), δίνουν πολύ μαγνήσιο, κάλιο, φώσφορο, 
λίγο σίδηρο, καθώς και βιταμίνη Ε. Μάλιστα, μία χούφτα καρύδια μάς δίνουν τόση βιταμίνη 
Ε όση και μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. Το σπουδαιότερο ίσως είναι η περιεκτικότητά τους σε 
βιταμίνη Κ.

Κάσιους

Χαρακτηριστικά φρεσκάδας: Να είναι ολόκληρα και όχι παραψημένα. Εισαγωγή από Ινδία 
και Βιετνάμ.

Διατροφική αξία: Πλούσια σε πρωτεΐνες, περιέχουν κορεσμένα λιπαρά (που αυξάνουν τη 
χοληστερόλη).

Κουκουνάρι

Χαρακτηριστικά φρεσκάδας: Έχει ομοιόμορφο λευκό χρώμα. Είναι ο καρπός ενός τύπου 
πεύκου. Εισάγονται κατά 90%.

Διατροφική αξία: Είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία όπως ο σίδηρος, το 
μαγγάνιο και ο ψευδάργυρος.

Σπόρια 

Χαρακτηριστικά φρεσκάδας: Ηλιόσποροι και πασατέμπος (σπόρια της πορτοκαλί κολοκύ-
θας). Είναι «γεμάτα» και ο καρπός τους δεν πικρίζει (αν πικρίζει είναι παλιάς σοδειάς). 

Διατροφική αξία: O πασατέμπος περιέχει τα πολύτιμα λιπαρά οξέα ω-6 και κυρίως λινο-
λεϊκό οξύ. O ηλιόσπορος είναι μια τροφή πλούσια σε φυτοστερόλες και επομένως ευεργε-
τική για την καρδιά. Είναι πολύ πλούσιος σε φυλλικό οξύ. Τα σπόρια είναι επίσης πλούσια 
σε φυτικές ίνες, σίδηρο και μαγγάνιο.
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Φιστίκια Αιγίνης

Χαρακτηριστικά φρεσκάδας: Να είναι λίγο ανοιχτά από τη μύτη και όχι από το πλάι και ο 
καρπός τους να μην έχει τρύπες. Τα φιστίκια Αιγίνης και Μεγάρων είναι ΠOΠ. Παραγωγι-
κές περιοχές είναι επίσης η Φθιώτιδα, η Χαλκιδική και η Εύβοια.

Διατροφική αξία: Δύο χούφτες φιστίκια αντιστοιχούν σε μία μερίδα κρέας, καθώς παρέ-
χουν πλουσιοπάροχα πρωτεϊνη στον οργανισμό μας. Αν και οι περισσότεροι ξηροί καρποί 
έχουν πολυακόρεστα λιπαρά, τα φιστίκια, όπως και τα φουντούκια, είναι πλούσια σε μονο-
ακόρεστα λιπαρά οξέα, που είναι επίσης ευεργετικά για την καρδιά.

Αράπικο φιστίκι-αραχίδα

Χαρακτηριστικά φρεσκάδας: Επικαλυμμένα με αλεύρι και καρυκεύματα, π.χ τα τύπου 
ζολίτα ή μπονίτα (φτιάχνονται στην Ελλάδα ή έρχονται από Κίνα, Τουρκία), τύπου κρόκερ ή 
πανέ (φτιάχνονται στην Ελλάδα και στην Κύπρο).

Διατροφική αξία: Έχουν μεγάλη ποσότητα φυτικών στερολών (διπλάσια από τους άλλους 
ξηρούς καρπούς και τα υπόλοιπα τρόφιμα που θεωρούνται καλές πηγές) και είναι έτσι 
πολύ αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της χοληστερόλης.

Φουντούκια

Χαρακτηριστικά φρεσκάδας: Δεν πικρίζουν και δεν έχουν καφέ χρώμα. Εάν έχουν απο-
χρωματισμό καφέ τότε μπορεί να είναι σάπια. Εισάγονται κατά 75% από την Τουρκία.

Διατροφική αξία: Είναι πολύ πλούσια σε λιπαρά και κυρίως σε «καλά» μονοακόρεστα (από 
τα συνολικά λιπαρά τους το 76% είναι μονοακόρεστα). Μας δίνουν πρωτεΐνες και υδατάν-
θρακες, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, καθώς και ιχνοστοιχεία όπως κάλιο, μαγνήσιο και 
φώσφορο.

Στραγάλια 

Χαρακτηριστικά φρεσκάδας: Είναι μαλακά και αρωματικά.

Διατροφική αξία: Τα στραγάλια είναι ψημένα ρεβίθια και δεν έχουν πολλά λιπαρά. Είναι 
καλή πηγή πρωτεΐνης, αλλά και υδατανθράκων. Είναι εντυπωσιακό ότι δύο χούφτες στρα-
γάλια αντιστοιχούν σε μία μερίδα άπαχο κρέας και μία μερίδα μακαρόνια! Περιέχουν επί-
σης πολλές φυτικές ίνες και πλεονεκτούν σε σχέση με τους υπόλοιπους ξηρούς καρπούς 
σε βιταμίνη Α και σε β-καροτένιο, βιταμίνες απαραίτητες για την αναγέννηση των κυττά-
ρων. Είναι επίσης πολύ πλούσια σε βιταμίνες Κ και C.

Βραζιλιάνικο φιστίκι

Χαρακτηριστικά φρεσκάδας: Είναι σκληρό και χωρίς σημάδια.

Διατροφική αξία: Είναι πολύ καλή πηγή πρωτεϊνών και σεληνίου το οποίο έχει αντιοξει-
δωτικές ιδιότητες. Μία χούφτα περιέχει 1.000 mg σεληνίου, ενώ οι τροφές που θεωρού-
νται καλές πηγές, όπως το συκώτι, μας δίνουν περίπου 100 mg. Δυστυχώς έχει κορεσμένα 
λιπαρά, που σε μεγάλες ποσότητες αυξάνουν τις τιμές της χοληστερόλης.
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Σταφίδα

Χαρακτηριστικά φρεσκάδας: Είναι μαλακές, όχι όμως τόσο ώστε να κολλάνε μεταξύ τους. 
Υπάρχουν δύο είδη σταφίδας, η ξανθιά (σουλτανίνα) και η μαύρη (κορινθιακή).

Διατροφική αξία: Είναι πλούσιες σε βιταμίνη C, φυλλικό οξύ, σίδηρο και φυτικές ίνες.

Προσοχή στις αλλεργίες των ξηρών καρπών

Οι ξηροί καρποί συγκαταλέγονται στα τρόφιμα που προκαλούν συχνά σοβαρές αλλερ-
γίες που δεν ξεπερνιούνται εύκολα. Όπως όλες οι αλλεργίες μπορεί να προκύψουν 
ξαφνικά και οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και σε κάποιον που έτρωγε σε όλη του τη ζωή 
τον συγκεκριμένο ξηρό καρπό. Έτσι, αν κάποιος εμφανίσει έστω και μια ελαφριά αντί-
δραση σε κάποιον ξηρό καρπό, θα πρέπει να τη διερευνήσει με τη βοήθεια ενός 
αλλεργιολόγου, επειδή την επόμενη φορά η αντίδραση μπορεί να είναι πιο σοβαρή.  
Ακριβώς επειδή η αλλεργία μπορεί να προκύψει ακόμα και από λίγη σκόνη (πχ επειδή στο 
ζαχαροπλαστείο έγινε λάθος και ανακατεύτηκαν οι σκόνες του αμύγδαλου με το καρύδι ή 
επειδή χρησιμοποιήθηκε το ίδιο κουτάλι ή επειδή ο αέρας μετέφερε λίγη ποσότητα από το 
ένα πιάτο στο άλλο), θα πρέπει οι αλλεργικοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όλους τους 
ξηρούς καρπούς, καθώς και με τα έτοιμα τρόφιμα που μπορεί να περιέχουν υπολείμματα 
ξηρών καρπών. Το αισιόδοξο μήνυμα πάντως είναι ότι μέσα στα επόμενα χρόνια οι ειδι-
κοί πιστεύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους φάρμακα με τα οποία θα μπορούν να κάνουν 
απευαισθητοποίηση από αυτές τις αλλεργίες. 

Ξηρός καρπός
Περιεκτικότητα σε ω-3 ανά 

100γρ.
Περιεκτικότητα σε ω-6 

ανά 100γρ.

Καρύδια 5,5 28

Αμύγδαλα ίχνη 10

Φουντούκια ίχνη 4

Κολοκυθόσπορος 8 20

Ηλιόσπορος ίχνη 30

Σουσάμι ίχνη 25

Πηγή: Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακοποιών (Συνέδριο, 2007)

Πίνακας 3.  Περιεκτικότητα ω-3 και ω-6 σε ξηρούς καρπούς

Γεύση Ελλάδας με … πράσινη σαλάτα, τυρί και ξηρούς καρπούς ΠΟΠ

Υλικά για 10 μερίδες 

500 γρ (10 φύλλα) πράσινη σαλάτα (σγουρό μαρούλι)
2 κρεμμυδάκια φρέσκα
100 γρ φιστίκι Αιγίνης αποφλοιωμένο
100 γρ κράνα ή σταφίδα Κορίνθου



367
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3  |  Σ Υ Σ Τ Α Τ Ι Κ Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ,  Ε Δ Ε Σ Μ Α Τ Α  Υ Ψ Η Λ Η Σ  Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Ι Κ Η Σ  Α Ξ Ι Α Σ , 

Ε Τ Ι Κ Ε Τ Ε Σ  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  Κ Α Ι  Ν Ε Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α

200 γρ καπνιστό τυρί Μετσοβόνε
100 χλ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Χυμός ενός λεμονιού
Αλάτι

Δημιουργία

Χοντροκόψτε το μαρούλι με κοφτερό μαχαίρι (για να μη μαυρίσει) και το κρεμμυδάκι σε 
ψιλές ροδέλες. Σε μια μπασίνα (μπολ) τοποθετείστε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Τα ανακατεύετε 
όλα μαζί και προσθέτετε το μαρούλι. Σερβίρετε σε καλαθάκι φύλου ψητού. 

Η συμβουλή του σεφ: Εάν πρόκειται για εστιατόριο που ετοιμάζει μεγάλο 
όγκο παραγγελιών, τότε θα πρέπει να έχει από την προετοιμασία του 
κομμένο το μαρούλι. Σε αυτή την περίπτωση είναι προτιμότερο να το 
κόψετε με το χέρι για να μη μαυρίσει. Κόψτε το μαρούλι διαγωνίως σε 
μικρότερα φιλαράκια για να δώσετε όγκοο στη σαλάτα και όχι μακρό-

στενες λωρίδες.
Όλα τα υλικά στις σαλάτες πρέπει να είναι κρύα, ώστε να σερβιριστεί δροσερή.

3.1.4.  Λαχανικά 

Ο όρος λαχανικό αναφέρεται στο νωπό φαγώσιμο τμήμα ενός φυτού που προορίζεται για 
κατανάλωση. Κατ’ επέκταση ο όρος μπορεί να αναφέρεται και σε ολόκληρο το φυτό από το 
οποίο προέρχεται το φαγώσιμο τμήμα.

Ορισμένα λαχανικά μπορούν να καταναλωθούν ωμά και μερικά μπορεί (ή πρέπει) να μαγει-
ρεύονται συνήθως σε αλμυρά εδέσματα. Ωστόσο, λίγα λαχανικά χρησιμοποιούνται για επι-
δόρπια και άλλα γλυκά εδέσματα, όπως είναι το κέικ καρότο ή το γλυκό κουταλιού μελιτζα-
νάκι. Τα λαχανικά τρώγονται συνοδεύοντας το φαγητό, ενώ μπορούν να καταναλωθούν και 
ως πρώτο πιάτο (σαλάτες) ή σε συνθέσεις ορεκτικών, πχ φέτα αγγουράκι με τυροκαυτερή.

Η Ελλάδα παράγει αρκετά λαχανικά αλλά κυρίως άγρια χόρτα, τα οποία οι νέοι δεν έχουν 
συνηθίσει να καταναλώνουν λόγω της πικρής γεύσης τους. Είναι σίγουρο πως πολλοί 
πελάτες σας δε γνωρίζουν τη θρεπτική αξία τους. Η «επικαλυπτική μέθοδος» ενδείκνυται 
για την προσαρμογή και τη γνωριμία νέων προϊόντων στους πελάτες σας. Η μέθοδος αυτή 
ορίζεται ως η σταδιακή προσθήκη υλικού σε κάποιο οικείο τρόφιμο, ώστε αυτό να κατανα-
λωθεί μαζί με το οικείο τρόφιμο. Η επαγγελματική εστίαση μπορεί να διορθώσει τα διατρο-
φικά πρότυπα των νέων προτείνοντας σαλάτες και γαρνιτούρες με πράσινα λαχανικά ανά-
μεικτες με γνωστά αγαπημένα τρόφιμα: ζυμαρικά, ρύζι, πίτες με τυρί και λαχανικά, κρο-
κέτες, χορτοκεφτέδες, αλμυρούς λουκουμάδες με λαχανικά. Είναι άδικο και αναληθές να 
πιστεύει ο καταναλωτής πως ένα λαχανικό έχει θερμίδες, καθώς είναι πολύ ωφέλιμα για 
τον ανθρώπινο οργανισμό.
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3.1.4.1.  Σταμναγκάθι

Το σταμναγκάθι ή «κιχώριον το ακανθώδες» είναι ουσιαστικά μια άγρια ποικιλία ραδίκι. Το 
σταμναγκάθι επιβιώνει στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα το βρείτε σε προμηθευτές 
από την Κρήτη.

Το σταμναγκάθι είναι γνωστό ως τροφή, αλλά και ως βότανο, από την αρχαιότητα. Στην 
Κρήτη όμως και ειδικότερα στον νομό Χανίων ήταν πάντα μια αξιοζήλευτη τροφή, την οποία 
λίγοι είχαν την δυνατότητα να αποκτήσουν. 

Το γνήσιο σταμναγκάθι δε δίνει το φυτό πάνω από 2-3 χρόνια. Τον τρίτο χρόνο θα δώσει 
ραδίκι και όχι σταμναγκάθι. Κάτι που κάνει την καλλιέργειά του μια πολύ επίπονη και κου-
ραστική διαδικασία.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια που έγινε μόδα το σταμναγκάθι, έκαναν την εμφάνισή τους 
πολλών ειδών σταμναγκάθια στις λαϊκές αγορές των πόλεων και στα μεγάλα σούπερ μάρ-
κετ.

Το σταμναγκάθι έχει πικρή γεύση. Το σταμναγκάθι που δεν έχει πικρή γεύση, είτε ωμό είτε 
μαγειρεμένο, δεν είναι σταμναγκάθι, και αν είναι δεν είναι άγριο. Επίσης το σταμναγκάθι 
έχει πολύ σγουρά φύλλα τα οποία θυμίζουν λάμα πριονιού. Άλλος ένας τρόπος για καταλά-
βετε αν είναι γνήσιο σταμναγκάθι είναι η τιμή του. Σταμναγκάθι που πουλιέται λιγότερο από 
6 ευρώ το κιλό δεν είναι σταμναγκάθι, και αν είναι δεν είναι καλής ποιότητας. 

Το σταμναγκάθι συνοδεύεται πάντα από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στην κουζίνα των 
Κρητικών. Οι τρόποι που μπορεί να συνδυάσει κάποιος το σταμναγκάθι στην κουζίνα του 
είναι πολλοί. Εμείς θα σας αναφέρουμε τους κυριότερους.

Ωμό: Αφού το πλύνετε καλά το βάζετε στο πιάτο και το ψεκάζετε στην κυριολεξία με πολύ 
λίγο ελαιόλαδο. Επειτα ρίχνετε λεμόνι ή ξύδι στο πιάτο και λίγο αλάτι. 

Στη σαλάτα: Είτε στη χωριάτικη σαλάτα είτε σε σαλάτα με αγγούρι και μαρούλι ψιλοκόβετε 
λίγο σταμναγκάθι και το ανακατεύετε με την υπόλοιπη σαλάτα.

Βραστό: Σε βραστό νερό ρίχνετε ένα κιλό σταμναγκάθι και το αφήνετε για 10 λεπτά. Το κιλό 
βγάζει περίπου τέσσερις μερίδες εστιατορίου. Μετά το δεκάλεπτο βάζουμε το σταμναγκάθι 
στα πιάτα και προσθέτουμε σε κάθε πιάτο τέσσερις κουταλιές της σούπας από το νερό όπου 
έβρασαν τα χόρτα. Προσθέτουμε μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, λεμόνι και αλάτι.

Με αρνάκι: Το σταμναγκάθι γίνεται καταπληκτικό συνοδευτικό για το αρνάκι με αβγολέ-
μονο. Η συνταγή είναι η γνωστή συνταγή για το αρνάκι αβγολέμονο.

Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να διατηρήσετε το σταμναγκάθι νωπό (φρέσκο) για πολλές 
μέρες. Ο μόνος τρόπος είναι να το έχετε στο ψυγείο σας, και πάλι όμως δε θα διατηρη-
θεί πάνω από 6-7 μέρες (αν είναι άγριο, διότι τα άλλα δεν αντέχουν πάνω από 3-4 το πολύ 
ημέρες). Αν συνυπολογίσετε ότι πριν το αγοράσετε έχουν μεσολαβήσει μία με δύο μέρες 
μέχρι να φτάσει από τον παραγωγό στο ράφι, τότε καταλαβαίνετε ότι αν το θέλετε ωμό το 
τρώτε αμέσως ή μέσα στο διήμερο. Το σταμναγκάθι μπορεί να διατηρηθεί πολύ εύκολα 
στην κατάψυξη για μήνες, αρκεί να το έχετε ζεματίσει.
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Γεύση Ελλάδας με … σαλάτα με λουκάνικο χωριάτικο αρωματισμένο με 
μέλι, άνθος λεμονιάς, γύρη και μανούρι

Υλικά για 10 μερίδες γαρνιτούρας 

2 κιλά μαρούλι σγουρό (απώλεια 10%) 
300 γρ λουκάνικο βουβαλίσιο 
30mL ούζο με γλυκάνισο 
300 γρ μανούρι ή μυζήθρα 
200 γρ κόκκινη πιπεριά 
50 γρ φιλέτο αμύγδαλο
50 γρ μέλι από άνθη πορτοκαλιάς ή λεμονιάς 
10 γρ γύρη 
100 mL έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
1 τεμάχιο - 50mL χυμός λεμονιού ή πορτοκαλιού (φρέσκος) 

Δημιουργία

Κόβετε το μαρούλι με το χέρι σε μικρές φούντες. Επίσης κόβετε τις πιπεριές σε πλατιά κομ-
μάτια και τις ψήνετε στη σχάρα ή στο τηγάνι και τις διατηρείτε μαριναρισμένες σε ελαιό-
λαδο αρωματισμένο με σπασμένο γλυκάνισο. Στη συνέχεια μαρινάρετε το λουκάνικο για 
μία μέρα με το ούζο και το μέλι, κατά προτίμηση σε κενό, ή το κόβετε φέτες και το ψήνετε ή 
το σοτάρετε (σβήνετε με το ούζο και το μέλι). Τέλος ψήνετε το μανούρι στη σχάρα ή κάνετε 
αρωματισμένα μπαλάκια με το μανούρι με τη γύρη. Πάνω από τη σαλάτα πουδράρετε με 
τη γύρη.

Βινεγκρέτ (λαδολέμονο στα γαλλικά) : Ελαιόλαδο, χυμός πορτοκαλιού, αλάτι. 

Γεύση Ελλάδας με … πρασοπουρέ γαρνιτούρας

Υλικά για 10 μερίδες γαρνιτούρας 

1 ½ κιλό πράσα (καθαρισμένα)
½ κιλό πατάτες (αποφλοιωμένες)
½ ματσάκι μαϊντανός
10 φύλλα βασιλικός
50 γρ φιστίκια Αιγίνης 
200 γρ κρέμα γάλακτος
100 γρ βούτυρο φρέσκο 
Αλάτι, πιπέρι
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Δημιουργία

Κόβετε τα λαχανικά σε χοντρά κομμάτια και τα βράζετε σε ζωμό κότας, μοσχαριού ή 
ψαριού (ανάλογα με το τι θα συνοδέψει). Εφόσον μαλακώσουν (βράσιμο 40΄) τα σουρώνετε 
και τα περνάτε από το μπλέντερ ώστε να γίνουν πουρές (αλοιφή). Τοποθετείτε τον πουρέ 
στην κατσαρόλα, προσθέτετε τα υπόλοιπα υλικά και βράζετε για δύο λεπτά, ανακατεύο-
ντας συνεχώς για να μη κολλήσει. Εκτός φωτιάς προσθέτετε τα μυρωδικά και τα φιστίκια 
χοντροκομμένα καθώς και το αλατοπίπερο.

Η συμβουλή του σεφ: Ο συγκεκριμένος πουρές συνοδεύει άψογα εδέσματα 
με χοιρινό σοτέ, πανέ ή σχάρας και ψάρι πλακί.

Γεύση Ελλάδας με … γεμιστές πιπεριές καρμπονάρα

Υλικά (για 10 άτομα-225γρ/μερίδα σε ψημένη μορφή. Πρώτο πιάτο) 

2 κιλά πιπεριές για γέμισμα 
400 γρ ρύζι καρολίνα 
300 γρ μπέικον καπνιστό ή σκόνη 
300 mL κρέμα γάλακτος 
4 αβγά μέτρια 
300 γρ γκράνα παντάνο ή παρμεζάνα (ή κεφαλογραβιέρα) 
1 σκελίδα σκόρδο 
100 γρ βούτυρο 
100 γρ κουκουνάρι 
Αλάτι, πιπέρι 

Δημιουργία

Μισοβράζετε το ρύζι σε ζωμό πουλερικών (fond de vollaie). Προσθέτετε το μπέικον και τον 
πουρέ σκόρδου σοταρισμένο στο βούτυρο. Αλατοπιπερώνετε και ανακατεύετε ελαφρώς. 
Κόβετε τις πιπεριές στη μέση και τις γεμίζετε κατά το ήμισυ. Σκεπάζετε με ένα μείγμα απο-
τελούμενο από το κεφαλοτύρι, το αβγό και το γάλα. Ψήνετε στους 180ο  C για μία ώρα.

Σερβίρεται πάνω σε πουρέ (στα γαλλικά: couli) λιαστής τομάτας με κουκουνάρι.

3.1.5.  Μέλι

Το μέλι είναι ένα αρωματικό, ιξώδες, γλυκό υλικό που προέρχεται από το νέκταρ των 
φυτών, το οποίο μαζεύουν οι μέλισσες και το μεταβάλλουν για την τροφή τους σε πυκνό-
τερο υγρό και τελικά το αποθηκεύουν στις κηρήθρες τους. Το μέλι περιέχει κατά 77-78% 
σάκχαρα (κυρίως φρουκτόζη και γλυκόζη), και λόγω της σχετικά χαμηλής του υγρασί-
ας,δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Το μέλι σαν τροφή του ανθρώπου είναι από 



371
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3  |  Σ Υ Σ Τ Α Τ Ι Κ Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ,  Ε Δ Ε Σ Μ Α Τ Α  Υ Ψ Η Λ Η Σ  Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Ι Κ Η Σ  Α Ξ Ι Α Σ , 

Ε Τ Ι Κ Ε Τ Ε Σ  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  Κ Α Ι  Ν Ε Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α

τις πολυτιμότερες, θρεπτικότερες και υγιεινότερες. Δίνει ενέργεια στους μύες, διαύγεια στο 
μυαλό, απολυμαίνει και ρυθμίζει το πεπτικό σύστημα. Μια προσπάθεια να προσδιοριστεί η 
δράση του μελιού ως τροφή και φάρμακο σε διάφορες κλινικές περιπτώσεις είναι αυτή του 
Duisberg (1967), ο οποίος διέκρινε τις παρακάτω περιπτώσεις.

Το μέλι δρα κατά της κόπωσης, και αυτό επιτυγχάνεται με αποθήκευση στο συκώτι του 
ανθρώπου της φρουκτόζης που περιέχει. Εκεί μετατρέπεται σε γλυκόζη, αυξάνοντας έτσι 
την περιεκτικότητά της στο αίμα. Ευκολύνει την αφομοίωση του ασβεστίου, δραστηριοποιεί 
την οστεοποίηση.

Γιατρεύει ή ανακουφίζει τις εσωτερικές διαταραχές, τα έλκη του στομάχου, την αϋπνία, τους 
πονόλαιμους, μερικές καρδιακές παθήσεις και γενικά έχει ευεργετική επίδραση και στην 
καρδιά. Αυξάνει τις αιμογλοβίνες του αίματος και τη μυϊκή δύναμη.

Σε εξωτερική χρήση θεραπεύει τα εγκαύματα, τις πληγές και τις ρινοφαρυγγικές παθήσεις, 
χάρη στην ινχιδίνη (inhidine) που του προσδίδει βακτηριοστατικές ιδιότητες. Το μέλι λοιπόν 
είναι το βασικό προϊόν στην μελισσοκομία αλλά και ένας πολύτιμος σύμμαχος του ανθρώ-
πινου οργανισμού.

Το μέλι έχει την τάση να κρυσταλλώνει. Στην αρχή σχηματίζονται κρύσταλλοι στον πυθμένα 
και τα τοιχώματα του δοχείου. Διαρκώς προστίθενται νέοι κρύσταλλοι οι οποίοι δίνουν μια 
όχι ευχάριστη εικόνα στο μέλι. Η κρυστάλλωση επίσης το κάνει δύσχρηστο. Το κρυσταλ-
λωμένο μέλι δε χάνει τις ιδιότητές του. Με την κρυστάλλωση όμως δημιουργείται άνιση 
κατανομή της υγρασίας, με αποτέλεσμα το μη κρυσταλλωμένο μέλι να έχει περισσότερη 
υγρασία (πάνω από 20-21%) η οποία οδηγεί σε έναρξη των ζυμώσεων. Ο μόνος τρόπος 
αποκρυστάλλωσής του είναι να τοποθετήσετε το δοχείο μέσα σε χλιαρό νερό (μπεν μαρί). 
Στην Ελλάδα το μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια (περιοχή Μαινάλου Αρκαδίας και γύρω από 
την Αλωνίσταινα και τη Βυτίνα) είναι προϊόν ΠΟΠ από το 1992. Αυτό που το χαρακτηρίζει 
είναι η πλούσια γεύση, η ρευστή υφή του και η όχι τόσο γλυκιά υπόγευση (λιγότερες θερ-
μίδες). 

Για καλό μέλι απευθυνθείτε μόνο σε τοπικούς τυποποιητές μελιού (με Number Lot) όπως 
τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νικήτης ΣΙΘΩΝ. 

Η συμβουλή του σεφ: Αναζητήστε και γύρη για να πουδράρετε τις σαλάτες σας 
ή να ρολάρετε μικρές μπαλίτσες τυριού για ορεκτικό!

3.1.6.  Ταξίδι …αρωμάτων. Τα μπαχαρικά και τα βότανα

Τα μπαχαρικά δε νοστιμίζουν μόνο τη ζωή μας, βοηθούν και την υγεία μας. Παρόλη την 
αντίληψη πως γενικά δεν κάνουν ούτε καλό ούτε κακό, κάποια από αυτά χρησιμοποιούνται 
από τα αρχαία χρόνια σαν φάρμακα.

Το εμπόριο των μπαχαρικών είναι από τα αρχαιότερα και είχαν ανοιχθεί ολόκληρες εμπο-
ρικές οδοί για τη μεταφορά τους από την Ασία στην Ευρώπη. Τα μπαχαρικά χρησιμοποιού-
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νταν για την παρασκευή ελαίων, φαρμάκων, αφροδισιακών καθώς και σε διάφορες τελε-
τουργίες. 

Το μπαχαρικό είναι το αποξηραμένο τμήμα ενός φυτού που περιέχει αρωματικές, πικά-
ντικες και καυστικές ουσίες (καψαϊκίνη). Είναι γνωστό και με τις ονομασίες «καρύ-
κευμα» και «μυρωδικό».

Τα μπαχαρικά μπορεί να είναι:

●  φύλλα, 
●  σπόρια,
●  καρποί, 
●  ρίζες, 
●  βολβοί, 
●  φλοιοί. 

Περιλαμβάνονται στις αρτυματικές ύλες. Σύμφωνα με τον ελληνικό κώδικα τροφίμων και 
ποτών αρτυματικές ύλες είναι εκείνες που έχουν έντονο άρωμα και γεύση, και η προσθήκη 
τους στα τρόφιμα γίνεται για να τους προσδώσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και για να βελτι-
ώσει τη γεύση τους. Πολλά από τα μπαχαρικά έχουν και αντιοξειδωτικές ιδιότητες και αντι-
καθιστούν τα διάφορα συντηρητικά που σε πολλές περιπτώσεις βλάπτουν την υγεία του 
ανθρώπου. Ωστόσο απαγορεύεται αυστηρά η χρήση μπαχαρικών σε τρόφιμα που έχουν 
αλλοιωθεί για να καλύψουν τη δυσάρεστη οσμή και γεύση τους.

Τα μπαχαρικά και βότανα της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής 

Βασιλικός

Διώχνει τους νευρικούς πονοκεφάλους. Βοηθά στην αδύνατη μνήμη, στη μελαγχολία, 
στο άγχος, στις ζαλάδες, στις εντερικές διαταραχές και στον τυμπανισμό της κοιλιάς. Είναι 
χωνευτικός και ομορφαίνει τις παρασκευές. Τοποθετείστε στο τέλος της άνοιξης γλάστρες 
με βασιλικό στον εξωτερικό χώρο του καταστήματός σας. Χρησιμοποιείστε τις κορυφές για 
στολισμό και τα κλαδάκια για να αρωματίσετε ζωμούς. 

Βανίλια

Είναι ο καρπός ενός παρασιτικού φυτού των ανατολικών ακτών  
της Νότιας Αφρικής. Ο καρπός είναι σαν ένα λεπτό φασολάκι 
φρέσκο, μαύρου χρώματος, μήκους 20–30 εκ. Συνήθως έχει 
εξωτερικά μια πάχνη από κρυστάλλους βανίλιας. Στο εμπόριο 
υπάρχουν τριών ειδών: τα φασόλια (stick), η σκόνη που είναι 
μέσα σε μικρά βαζάκια, γιατί χάνει γρήγορα το άρωμά της, και τα 
αρώματα (essences) που κατά βάση είναι παρασκευασμένα χημικά. Η βανίλια χρησιμο-essences) που κατά βάση είναι παρασκευασμένα χημικά. Η βανίλια χρησιμο-) που κατά βάση είναι παρασκευασμένα χημικά. Η βανίλια χρησιμο-
ποιείται στη ζαχαροπλαστική, στη σοκολατοβιομηχανία και στην παγωτοβιομηχανία. 
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Η συμβουλή του μπαρίστα: Για να έχετε αρωματισμένη ζάχαρη για τους πελά-
τες σας, τοποθετήστε σε ένα μεγάλο βάζο ζάχαρη και ανοιχτά στικ. Η ζάχαρή 
σας θα υιοθέτησει το καταπληκτικό αυτό άρωμα.

Γλυκάνισος

Σπόρος του φυτού γλυκάνισου του οποίου η καταγωγή είναι από 
την Ευρώπη. Το φυτό φτάνει σε ύψος τα 0,6 μ και απαιτεί ήλιο. 
Βγάζει κιτρινόλευκα λουλούδια σε φούντες σαν τον Σαμπούκο. 
Το χαρακτηριστικό είναι ο άνισος που περιέχει, ο οποίος δίνει το 
χαρακτηριστικό άρωμα στο ούζο. Σε αυτό το χαρακτηριστικό 
οφείλεται και το θόλωμα του ούζου. 

Χρησιμοποιείται σε τουρσί, στην αρτοποιία, σε κουλουράκια, σε ψωμί, σε κάποια τυριά, σε 
παρασκευές λευκών κρεάτων που δένονται με σάλτσες ποτών (ούζο κρύο), σε οστρακό-
δερμα, ενώ αρωματίζει και κρύες σάλτσες. 

Διατροφικό προφίλ: Το γλυκάνισο είναι ένα από τα καλύτερα τονωτικά. Υποκινεί ελαφρά 
το νευρικό σύστημα και καταπολεμά την ατονία του πεπτικού συστήματος. Έχει παράλληλα 
ιδιότητες αποχρεμπτικές και διουρητικές. Το γλυκάνισο περιέχει επίσης αρκετό ασβέστιο.

Η συμβουλή του σεφ: Ψήστε πατάτες φούρνου ή τομάτες με βασιλικό, σκόρδο 
και αστεριδοειδή γλυκάνισο. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό!

Δενδρολίβανο

Το δεντρολίβανο θεωρείται τονωτικό και βοηθητικό της σεξουαλικής-
λειτουργίας. Τονώνει τη λειτουργία του ήπατος, βοηθά στη μείωση της 
χοληστερόλης και αναζωογονεί τον κουρασμένο οργανισμό. Σαν προ-
σθετικό σε διάφορα παρασκευάσματα ανακουφίζει τον πονόδοντο. Δρα 
κατά της τριχόπτωσης και της  πιτυρίδας. Στη μαγειρική θεωρείται εξαι-
ρετικό αρωματικό για ψητά και τηγανητά ψάρια με λίπος, καθώς και για 
ψητό αρνάκι. Αρωματίστε επίσης με καπνό από δενδρολίβανο τα ψητά 

της σούβλας, ρίχνοντας μερικά κλωνάρια δενδρολίβανου πάνω στα κάρβουνα.

Θρούμπι

Είναι χαρακτηριστικό μπαχαρικό της ορεινής Κρήτης. Μοιάζει με τη 
τη ρίγανη και το θυμάρι, και χρησιμοποιείται κυρίως για ψητά σχά-
ρας στην τοπική κρητική κουζίνα. Αρωματίστε μια τυρόπιτα με 
θρούμπι ή με τσάι από θρούμπι και εντυπωσιάστε. 
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Θυμάρι  

Εξαιρετικό φυτό και από τα καλύτερα αντισηπτικά και τονωτικά βότανα.  Το εκχύλισμά του 
μπορεί να προλάβει το κρύωμα. Επίσης ρίχνει τον πυρετό, καταπολεμά τη γρίπη, τις εντερι-
κές διαταραχές και τις δερματικές λοιμώξεις. Αντισπασμωδικό των πεπτικών οδών, διευ-
κολύνει την πέψη, ηρεμεί τις νευρικές συσπάσεις του στομάχου και του εντέρου. Δεν συνι-
στάται η χρήση του από υπερτασικούς, γιατί ανεβάζει την αρτηριακή πίεση. Στη μαγειρική 
θεωρείται από τα καλύτερα μυρωδικά για το ψητό αρνάκι και τα φρούτα της θάλασσας (έτσι 
ονομάζονται τα θαλασσινά στα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας).

Πιπεριά

Κατηγοριοποίηση με βάση το πόσο καυτερή είναι

πάπρικα
Χαλαπένιος 

(μεξικάνικη πιπεριά)
μπούκοβο καγιέν τσίλι

γλυκιά
Ελαφρώς 
καυτερή

(καίει μετά από 5΄΄)
καυτερό Πολύ καυτερό

Πάρα πολύ 
καυτερό

Πίνακας 4. Διαβαθμίσεις καυτερού στις πιπεριές

Διατροφικό προφίλ για το πιπέρι καγιέν: αποτελεί καλή πηγή:

βιταμίνης Α, καθώς ένα κουταλάκι του γλυκού μάς δίνει περίπου το 15% της ποσότητας που 
χρειαζόμαστε ημερησίως. 

βιταμίνης C, καθώς ένα κουταλάκι του γλυκού μάς δίνει περίπου το 5% της απαραίτητης 
ημερήσιας ποσότητας. 

β-καροτενίου. Αντιοξειδωτικό που προστατεύει τα κύτταρα από την καταστροφική δράση 
των ελεύθερων ριζών, και η επαρκής πρόσληψή του σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρ-
διαγγειακών νοσημάτων

Διατροφικό προφίλ για το πιπέρι τσίλι: Αποτελεί καλή πηγή βιταμίνης Α και βιταμίνης C, 
καθώς ένα κουταλάκι του γλυκού μάς δίνει περίπου το 5% και το 4% αντίστοιχα της ποσό-
τητας που χρειαζόμαστε ημερησίως. Το τσίλι, όπως και όλα τα καυτερά μπαχαρικά, αυξάνει 
τη θερμογένεση (παραγωγή θερμότητας) του σώματος, αυξάνοντας τις καύσεις του σώμα-
τός μας για περίπου 20 λεπτά μετά την κατανάλωσή του. Επομένως μπορεί να συμβάλλει 
μακροπρόθεσμα και στη ρύθμιση του βάρους. 

Κόριανδρος

Είναι ο σπόρος του αρωματικού φυτού κόλιανδρου. Τρώγεται 
φρέσκος (μοιάζει με το μαϊντανό) σε φαγητά κυρίως σε κουζίνες της 
Ανατολής (Ινδία) και σε κόκκους ή σκόνη. Το άρωμά του είναι αυτό 
του κίτρου και του φρεσκοκομμένου χόρτου. Ο σπόρος με το φυτό 
γευστικά και αρωματικά δε μοιάζουν καθόλου. Χρησιμοποιείται 
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στην αρτοποιία, στην αλλαντοποιία, στις σάλτσες και στα μακαρόνια. Τριμμένος χάνει το 
άρωμά του αμέσως. 

Η συμβουλή του ζαχαροπλάστη: για να δώσετε άρωμα και ταυτότητα στα σιρο-
πιαστά γλυκά σας ρίξτε λίγους κόκκους κόλιανδρου στο σιρόπι τους. 

Κουρκουμάς

Ο κουρκουμάς είναι μια ρίζα σαν το τζίντζερ, την οποία  «ψαρεύουν» και την κάνουν σκόνη. 
Αυτή η χρυσαφένια σκόνη δίνει στο κάρι και στη σκόνη μουστάρδας το   βαθύ κίτρινο 
χρώμα τους. Χρησιμοποιείται για χρωματισμό τροφίμων, ρυζιών καθώς και ως συστατικό 
για το κάρι. Έχει γεύση υπόπικρη και στερείται αρώματος. Χρωματίζει γαριδάκια, μουστάρ-
δες και νοθεύει  τη σκόνη κρόκου. Πλούσιος σε αντιοξειδωτικά. Ερευνητές έχουν ανακα-
λύψει ότι μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του καρκίνου, καθώς περιέχει ενώσεις 
που ονομάζονται κουρκουμινοειδή και καταπολεμούν τη φλεγμονή. Οι μελέτες δείχνουν ότι 
τα κουρκουμινοειδή μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην πρόληψη της νόσου του Αλτσχάι-
μερ και στη φλεγμονή των αρθρώσεων. 

Κύμινο

Μοιάζει με το caraway, αλλά είναι πιο απαλό και όχι πικρό. Περισσότερο έχει μια γλυκί-caraway, αλλά είναι πιο απαλό και όχι πικρό. Περισσότερο έχει μια γλυκί-, αλλά είναι πιο απαλό και όχι πικρό. Περισσότερο έχει μια γλυκί-
ζουσα γεύση. Το άρωμά του δεν μπορεί να κρυφτεί. Αποτελεί συστατικό πολλών μιγμά-
των. Είναι καλή πηγή σιδήρου και μαγγανίου και πιστεύεται ότι βοηθά στην πέψη και στην 
ανακούφιση από το φούσκωμα. Το Curry Marsala είναι βασικό στις κουζίνες της Ανατολής 
(ινδική), της Βόρειας Αφρικής και του Μεξικού. Στην ελληνική κουζίνα το συναντάμε στη 
Βαρβάρα (κύμινο με πορτοκάλι και σιτάρι),  σε κόλυβα, σε σουτζουκάκια Σμυρναίικα και 
σε κεφτέδες.

Μαυροκούκκι (μαυροσούσαμο)

Η καταγωγή του είναι από τη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα χρησιμοποι-
είται από την εποχή των Ιώνων. Αρτύζει ψωμιά και σαλάτες και έχει 
ένα ιδιαίτερο άρωμα ελαφρώς πιπεράτο. Επίσης με αυτό αρωματίζουν 
τα επτάζυμα παξιμάδια.  Το μαυροσούσαμο είναι πιο πικρό από το 
ξανθό σουσάμι. Επίσης έχει μια καπνιστή υπόγευση, σε αντίθεση με το 
ξανθό που γλυκίζει. 

Διατροφικό προφίλ: Οι αναποφλοίωτοι σπόροι περιέχουν περισσότερο ασβέστιο. Το σπου-
δαίο που έχει το σουσάμι είναι οι φυτικές ίνες του. Γενικά είναι πλούσιο σε ασβέστιο, 
φώσφορο και σίδηρο. Το μαυροσούσαμο κάνει καλό στο συκώτι, στα νεφρά και στο παχύ 
έντερο. Τα ακόρεστα λιπαρά οξέα που αποτελούν τον κύριο όγκο των λιπαρών οξέων στο 
σησαμέλαιο (80%) είναι το ελαϊκό και το λινελαϊκό οξύ. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν περιέχει 
trans ακόρεστα λιπαρά, σε αντίθεση με άλλα σπορέλαια (Μποσδίκος, 2009).
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Η συμβουλή του σεφ: Δώστε χρώμα στις παρασκευές σας και στις σαλάτες 
σας με το μαύρο σουσάμι. 

Μοσχοκάρυδο

Η καταγωγή του είναι από την Ινδονησία και ήρθε στην Ευρώπη από 
τους Πορτογάλους. Είναι το κουκούτσι ενός κίτρινου φρούτου που περι-
βάλλεται από πορτοκαλί σαρκώδη φλούδα σαν τουκολοκυθοανθού. Δε 
χρησιμοποιείται ποτέ ολόκληρο αλλά φρεσκοτριμμένο σε σάλτσες μπε-
σαμέλ, σε τυριά γκραντινέ, σε αρνί, σε κρέατα, σε ζυμαρικά  και τέλος 
στη ζαχαροπλαστική.

Σινάπι (μουστάρδα)

Είναι ο καρπός της λαγάνας ή βρούβας και κατάγεται από τη Μέση Ανα-
τολή. Χρησιμοποιείται στην ιατρική ως κατάπλασμα. Όταν υγρανθεί καίει 
και έχει χαρακτηριστικό οξύ άρωμα. Η σκόνη του είναι η πρώτη ύλη για 
τη παρασκευή της μουστάρδας. Οι σπόροι αρταίνουν πατάτες φούρνου, 
σαλάτες, ψωμάκια, σάλτσες, τουρσιά, ψάρια και χοιρινό και κοτόπουλα.

Μαχλέπι

Έχει πολύ έντονο άρωμα και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται σε μικρές ποσότητες. Η γεύση του είναι ένας συνδυασμός από 
πικραμύγδαλο και κεράσι. Είναι σχεδόν απαραίτητο ως πρώτη ύλη σε 
πολλές συνταγές ζαχαροπλαστικής, όπως σε τσουρέκια, μπισκότα και 
κέικ.

Μπαχάρι

Το μπαχάρι έχει τη μορφή σφαιρικής κάψουλας, μεγέθους χονδρής 
φακής, με δύο σπόρους εσωτερικά. Στην κάψουλα βρίσκεται η αρωμα-
τική δύναμη του μπαχαρικού ενώ στους σπόρους η γευστική. Χρησιμο-
ποιείται με φειδώ, γιατί έχει έντονη γεύση και άρωμα το οποίο καλύπτει τα 
πάντα. Επίσης έχει την ιδιότητα να πικρίζει. Αρωματίζει και μαρινάρει 
κυρίως μοσχάρι και κυνήγια. Υπάρχει τριμμένο και ολόκληρο. 

Διατροφικό προφίλ: Το μπαχάρι έρχεται δεύτερο μετά το γαρίφαλο όσον αφορά την περι-
εκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά στοιχεία. Επίσης του έχει αποδοθεί και η ιδιότητα να μει-
ώνει την αρτηριακή πίεση, δεν υπάρχουν όμως αρκετά  ερευνητικά δεδομένα γι’ αυτή του 
τη δράση.
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Πιπέρι

Ο καρπός είναι σε κορδόνι και κρέμεται σαν τσαμπί δεξιά και αριστερά του κορδονιού. Χρη-
σιμοποιείται ολόκληρο και σε σκόνη. Επειδή χάνει γρήγορα το άρωμά του και τη καυστικό-
τητά του πρέπει να είναι φρεσκοαλεσμένος. Τύποι πιπεριού βάση ωριμότητας:

Μαύρο: Μαζεύουμε το πιπέρι όταν είναι ώριμο, το στεγνώνουμε, το λιάζουμε 
και γίνεται μαύρο. Πιο αρωματικό, δυνατό και η καρδιά του δίνει ένα οξύ πικά-
ντικο κάψιμο.

Πράσινο: Είναι οι φρέσκοι σπόροι του πιπεριού που στεγνώνουν αφού απο-
κολληθούν από τη χορδή. Πράσινοι όπως είναι, χωρίς να στεγνώσουν, διατη-
ρούνται σε άλμη και στη συνέχεια ξεραίνονται. Αρκετά οξύ πιπέρι με άρωμα 
φλοιού δέντρου.

Κόκκινο: Εάν αφήσουμε τα πιπέρια να παραωριμάσουν και να στεγνώσουν 
στο δέντρο γίνονται κόκκινα. Γλυκό, αρωματικό, με πικάντικες νότες. Συχνά 
συνοδεύει και φράουλες με βαλσάμικο ξύδι.

Άσπρο: Αφού το πιπέρι γίνει κόκκινο το ανακατεύουμε και το τρίβουμε για 
να φύγει η κόκκινη φλούδα. Έτσι παίρνουμε το άσπρο πιπέρι. Με διακριτικό 
άρωμα και πιο οξύ κάψιμο.

Διατροφικό προφίλ:  Έχει αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες. Η πιο συνηθι-
σμένη ιατρική χρήση του είναι η ανακούφιση που προσφέρει σε πεπτικά προβλήματα. Η 
δράση του οφείλεται κυρίως στο ότι προκαλεί έκκριση υδροχλωρικού οξέως στο στομάχι, 
βοηθώντας έτσι στην πέψη των τροφών. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση καταστάσεων όπως 
τα αέρια, η καούρα, η ναυτία, η διάρροια και η δυσκοιλιότητα. Το μαύρο πιπέρι παράλληλα 
αποτελεί εξαιρετική πηγή σιδήρου, καθώς ένα κουταλάκι του γλυκού μάς δίνει περίπου το 
5% της ποσότητας που χρειαζόμαστε ημερησίως. Επίσης και μαγγανίου, καθώς ένα κουτα-
λάκι του γλυκού μάς δίνει περίπου το 8% της απαραίτητης ημερήσιας ποσότητας. 

Κανέλα 

Η κανέλα ενισχύει την υγεία με τη βοήθεια ενώσεων όπως η ευγενόλη η οποία χρησιμο-
ποιείται για την ανακούφιση του πόνου, και η σιναμαλδεϋδη που έχει καταπραϋντικές ιδι-
ότητες. Είναι επίσης χρήσιμη για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και έχει αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητες. Η έρευνα δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων σακχάρου 
στο αίμα, ενισχύοντας έτσι τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2.

Κάρδαμο 

Mέλος της οικογένειας του τζίντζερ. Οι αρωματικοί σπόροι του περιέχουν ένα έλαιο που 
βοηθά στην τόνωση της πέψης και στην ανακούφιση από μετεωρισμό. Συνοδεύει φρέσκο 
σαλάτες πράσινες και ρύζι με θαλασσινά.
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Κρόκος (ζαφορά, σαφράν)  

Έχει χαρακτηριστικό άρωμα και χρώμα χρυσοπορτοκαλί. Είναι πανάκριβο 
αρωματικό και χρωστικό. Ο κρόκος καλύτερης ποιότητας καλλιεργείται 
στο χωριό Κρόκος Κοζάνης (www.kozani.gr/krokos/biologikos.htm).

Χρειάζονται 60.000 λουλούδια (στήμονες) για να παραχθεί 1 κιλό κρόκος. 
Η χρηματική  αξία του είναι 2.000 ευρώ περίπου. Χρησιμοποιείται ως 
χρωστικό στην ποτοποιία, στην αρτοποιία, στη ζαχαροπλαστική και στη 

μαγειρική σε παρασκευάσματα από ψάρια, θαλασσινά, ζυμαρικά, σάλτσες κλπ. Τον συνα-
ντάμε στο εμπόριο σε ολόκληρους στήμονες, σε σκόνη και σε απομίμηση (ένα γραμμάριο 
κρόκος αρωματίζει και χρωματίζει 10 κιλά ρύζι ή 100 μερίδες ψαρόσουπα). 

Διατροφικό προφίλ: Ο κρόκος βοηθά κυρίως στη διατήρηση της μνήμης, είναι εμμηναγω-
γός καταπραϋντικός, τονωτικός και διουρητικός.

Σουσάμι

Ο σησαμόσπορος, καρπός του φυτού σησάμι, αποτελεί την πρώτη ύλη για την παρασκευή 
του σουσαμιού, του ταχινιού (πολτοποιημένο σουσάμι) και του χαλβά. Σαν προϊόν χρησι-
μοποιείται στην αρτοποιία, στη ζαχαροπλαστική, αρταίνει σαλάτες και πανάρει εδέσματα. 
Επίσης μπαίνει σε γλυκά ή εδέσματα. Ο ρόλος του είναι πολύ σπουδαίος, ειδικά στην κου-
ζίνα της Ανατολής, όπου χρησιμοποιείται το σησαμάλευκο που βγαίνει από τους καβουρ-
ντισμένους σπόρους. Και στην ελληνική κουζίνα το ταχίνι, που είναι πολτός του σουσαμιού, 
έχει μεγάλη σημασία, ενώ χρησιμοποιείται και στην παρασκευή του χαλβά. Υπάρχει λευκό 
σουσάμι, επεξεργασμένο, ωμό, φυσικό στο χρώμα του άχυρου, θολό καβουρντισμένο και 
μαύρο.

Διατροφικό προφίλ3: 

Το σουσάμι αποτελεί μια πολύ θρεπτική τροφή για τον άνθρωπο, η οποία τα τελευταία χρό-
νια έχει συσχετιστεί τόσο με την πρόληψη όσο και την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων 
με υψηλή συχνότητα στους κατοίκους της Δύσης, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι διά-
φορες μορφές καρκίνου κα. Αναλυτικά τα 100 γρ σουσαμιού περιέχουν:

19,8 γρ. πρωτεΐνη
52,5 γρ. λίπος
20 γρ. υδατάνθρακες (εκτός φυτικών ινών)
3 γρ. φυτικές ίνες
1.200 mg ασβέστιο
540 mg φώσφορο
10 mg σίδηρο
Βιταμίνες του συμπλέγματος Β
Βιταμίνη Ε

3. Πηγή ανάλυσης θρεπτικής αξίας σουσαμιού: Γεωργακάκης, Χ, Χρύσου, Ι, Διατροφολόγοι, 2010.
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Πρωτεΐνες: Το σουσάμι αποτελεί φυτικής προέλευσης τρόφιμο το οποίο περιέχει υψηλής 
βιολογικής αξίας φυτικές πρωτεΐνες. Το σουσάμι είναι πλούσιο σε αμινοξέα. Όταν συνδυα-
σθεί με τρόφιμα που περιέχουν λυσίνη, όπως τα όσπρια και οι ξηροί καρποί, οι πρωτεΐνες 
που προκύπτουν είναι υψηλής βιολογικής αξίας και διαθεσιμότητας, καθώς πλησιάζουν τη 
βιολογική αξία ζωικών πρωτεϊνών όπως η καζεΐνη. Γι’ αυτούς τους λόγους το σουσάμι θα 
μπορούσε, με τους κατάλληλους συνδυασμούς τροφίμων, να αποτελέσει τρόφιμο επιλογής 
για ανθρώπους οι οποίοι αποφεύγουν την κατανάλωση κρέατος και προϊόντων του, όπως 
είναι οι χορτοφάγοι και όσοι βρίσκονται σε περίοδο παρατεταμένης νηστείας. Πάντως σε 
καμία περίπτωση δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι θα μπορούσε να υποκαταστήσει δια παντός 
το κρέας και τα ζωικά προϊόντα στη διατροφή.

Λιπίδια: Τα λιπαρά οξέα αποτελούν τα θρεπτικά συστατικά με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα 
στο σουσάμι. Στην πλειονότητά τους είναι μονοακόρεστα (45%) και πολυακόρεστα (40%), 
ενώ τα κορεσμένα κατέχουν το μικρότερο ποσοστό στη σύσταση του τροφίμου (15%). Η 
αυξημένη παρουσία πολυακόρεστων λιπαρών οξέων καθιστά το σουσάμι μια ιδιαιτέρως 
θρεπτική τροφή, καθώς τα συγκεκριμένα οξέα δεν μπορεί να τα συνθέσει ο ανθρώπινος 
οργανισμός. Γι’ αυτό και θεωρείται απαραίτητο να προσλαμβάνονται μέσω της διατροφής. 

Υδατάνθρακες: Οι υδατάνθρακες αποτελούν το θρεπτικό συστατικό με τη μικρότερη αναλο-
γία στο σουσάμι. Αποτελούν το 15%-20% της σύστασης του τροφίμου. Από αυτούς το μεγα-
λύτερο μέρος αποτελούν οι φυτικές ίνες (κυρίως κυτταρίνη και ημικυτταρίνη), ενώ περι-
λαμβάνονται σε ελάχιστες ποσότητες απλά σάκχαρα, όπως η γλυκόζη και η φρουκτόζη.

Βιταμίνες: Στο σουσάμι περιέχονται κυρίως βιταμίνες του συμπλέγματος Β, όπως Β1, Β2 
και νιασίνη (βιταμίνη Β5). Οι βιταμίνες αυτές αποτελούν συνένζυμα πολλών μεταβολικών 
συστημάτων και διεργασιών, γεγονός που τις καθιστά απαραίτητες για την καλύτερη υγεία 
του οργανισμού. Στο σουσάμι, και ιδιαιτέρως στο έλαιό του, περιέχονται επίσης επαρκείς 
ποσότητες βιταμίνης Ε, που έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 

Μέταλλα και ιχνοστοιχεία: Τα κυριότερα μεταλλικά άλατα και ιχνοστοιχεία που περιέχονται 
στο σουσάμι είναι το ασβέστιο, ο φώσφορος, το μαγνήσιο, ο ψευδάργυρος και το σελήνιο. 
Τα συστατικά αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για τον ανθρώπινο μεταβολισμό, και είναι 
απαραίτητα για ποικίλες λειτουργίες, όπως η σύνθεση των οστών και των μυών (ασβέστιο), 
οι αντιδράσεις μεταβολισμού (ψευδάργυρος) κλπ. Ιδιαιτέρως το σελήνιο, που περιέχεται σε 
σημαντικές ποσότητες στο σουσάμι, έχει διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια ότι επίσης διαθέ-
τει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, προστατεύοντας έτσι από καρδιοπάθειες και καρκίνο 
(ιδίως από τον καρκίνο του προστάτη). 

Άλλες ουσίες: Το σουσάμι περιέχει επίσης φυτοχημικές ουσίες με ισχυρές αντιοξειδωτι-
κές ιδιότητες, όπως στερόλες (καμπεστερόλη, στιγμαστερόλη, σιτοστερόλη κα) και λιγνάνες 
(σεσαμίνη και σεσαμολίνη). Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι αυτές οι ουσίες δρουν προστα-
τευτικά στον οργανισμό. 

Τσιμένι

Στα ελληνικά λέγεται μοσχοσίταρο. Ένα μεσογειακό αρωματικό που μεταφέρθηκε από τους 
στρατιώτες του Μεγάλου Αλέξανδρου στις Ινδίες. Είναι βασικό συστατικό του κάρι και αρω-
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ματίζει λαχανικά, σάλτσες και αλλαντικά. Με βάση το τσιμένι γίνεται το μίγμα που καλύπτει 
τον παστουρμά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κιμά.

3.1.7.  Όσπρια 

Σύμφωνα με το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής τα όσπρια πρέπει να βρίσκονται δύο 
φορές την εβδομάδα στο τραπέζι μας. Έχουν μεγάλη θρεπτική αξία και δεν δημιουργούν 
προβλήματα (πέρα από δυσπεψία σε κάποιους ανθρώπους). Τα όσπρια είναι καλές πηγές 
βιταμινών της ομάδας B, και καλές πηγές σιδήρου και ασβεστίου. Στην Ελλάδα τα περισ-
σότερα όσπρια εισάγονται σε μεγάλες ποσότητες και επεξεργάζονται (συσκευάζονται) στην 
Ελλάδα. 

Τα όσπρια (φασόλια, φακές, ρεβίθια, σόγια, κουκιά, φάβα, μπιζέλια, λούπινα) είναι τα τρό-
φιμα που συγκεντρώνουν μεταξύ των καταναλωτών τα μεγαλύτερα ποσοστά απαρέσκειας. 
Ο λόγος είναι ότι δημιουργούν «φουσκώματα» στο στομάχι, με αποτέλεσμα να παραπο-
νιούνται για γαστρεντερικά προβλήματα. Tο βέβαιο είναι ότι τα όσπρια ενοχλούν περισσό-
τερο τα άτομα που δεν τα καταναλώνουν συχνά. 

Σχετικά με τον τρόπο μαγειρέματος προτείνουμε το απλό βράσιμο εφόσον έχουν μουλιάσει 
σε νερό. Τα καλύτερα– βραστερά όσπρια είναι τα «φετινά», δηλαδή ενός χρόνου. Τα μεγάλα 
όσπρια είναι προτιμότερο να τα μουλιάζουμε για 12 ώρες. Ο χρόνος βρασίματος είναι κατ’ 
ελάχιστο 1 ½ ώρα.  Όσο πιο μεγάλα και πιο παλιά είναι τόσο πιο δύσκολα βράζουν.

O χρόνος βρασμού εξαρτάται και από την ποικιλία ή τις συνθήκες καλλιέργειας και αποθή-
κευσής τους. Τα όσπρια διατηρούνται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Για να αναπνέουν δεν 
είναι καλό να τα κλείνουμε σε βάζα ή σε νάιλον σακούλες, αλλά να τα βάζουμε σε πάνινα 
σακουλάκια. Μπορείτε να τα διατηρήσετε το πολύ για έξι μήνες χωρίς να χάσουν τη φρε-
σκάδα τους. Κατά την παρασκευή τους δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικές παρτί-
δες στο ίδιο φαγητό, καθώς κάποια από αυτά θα βράσουν και κάποια ίσως όχι. Η προσθήκη 
σόδας στα όσπρια δεν είναι ορθή πρακτική. Η σόδα δύσκολα επηρεάζει το βρασμό τους και 
παράλληλα καταστρέφει τη βιταμίνη B1 (θειαμίνη ή ανευρίνη) των οσπρίων.

Προτάσεις για μαγειρική αξιοποίηση: Ρεβυθοκεφτέδες, φάβα ρεβίθια, κροκέτες ρεβιθιού, 
σαλάτα με ρεβίθι και χταπόδι, σαλάτα τομάτας με ρεβίθι και πράσινα μυρωδικά, πουρές 
ρεβίθι με ταχίνι, σούπα μοσχάρι με ρεβίθι, ψάρι πλακί με ρεβίθι.

Το «φούσκωμα» που προκαλούν τα όσπρια αποδίδεται περισσότερο στις πρωτεΐνες (λευ-
κώματα) του τροφίμου και λιγότερο στους υδατάνθρακες ή στο συνδυασμό υδατανθράκων 
και πρωτεϊνών. Για το ορθό μαγείρεμά τους πρέπει να πετάτε το πρώτο νερό και να ξαφρί-
ζετε συνεχώς τα πρώτα 10΄ του βρασίματος, ώστε να αφαιρέσετε αυτές τις πρωτεΐνες.  

Για την ένταξή τους στο εδεσματολόγιο των επισιτιστικών επιχειρήσεων θα προτείναμε: 

●  Να προσθέτονται μαζί με σαλάτα, γιατί οι φυτικές ίνες διευκολύνουν πάντα τη λειτουρ-
γία του εντέρου. 

●  Να δίνονται σε μορφή πουρέ ως γαρνιτούρα, συνοδεία ψαριών και μαγειρεμένων εδε-
σμάτων με σάλτσα.
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Γεύση Ελλάδας με … ρεβυθοκεφτέδες

Υλικά για 20 τεμάχια

½ κιλό ρεβίθια
½  κιλό πατάτες (αποφλοιωμένες)
½ ματσάκι μαϊντανός
½ ματσάκι άνηθος ή δυόσμος
10 φύλλα βασιλικός
½ ματσάκι κρεμμύδια φρέσκα
2 κουτ. σούπας ταχίνι
Αλάτι, πιπέρι

Δημιουργία

Βράζετε τα ρεβίθια σε νερό για 1 ½ ώρα και τα σουρώνετε. Αφαιρείτε τις φλούδες με τη 
βοήθεια ενός πανιού (τα βάζετε μέσα στο πανί και τα τρίβετε) και τα βάζετε στο μίξερ για 
να τα λιώσετε. Τοποθετείτε τη φάβα ρεβιθιού σε ένα μπολ και προσθέτετε την πατάτα βρα-
σμένη, τα μυρωδικά ψιλοκομμένα και το αλατοπίπερο. Ανακατεύετε καλά και τοποθετείτε 
το μείγμα στο ψυγείο για δύο ώρες για να παγώσει. Στη συνέχεια πλάθετε σε κεφτέδες ή 
κροκέτες ή μπαλάκια και τα τοποθετείτε σε ένα ταψί. Όταν πρόκειται να τα σερβίρετε τα 
τηγανίζετε απευθείας και γαρνίρετε περιχύνοντας  το ταχίνι.

Η συμβουλή του σεφ: Για να τα αποφλοιώσουμε τα πατάμε μέσα σε ταψί με τον 
πάτο μιας κατσαρόλας ή με ένα μπάτι.

3.1.8.  Φρούτα

Τα φρούτα, όπως και τα λαχανικά, που βρίσκονται στην ίδια διατροφική κατηγορία, είναι 
πολύ σημαντικά για την υγεία του ανθρώπου, καθώς περιέχουν πολλές βιταμίνες και ανόρ-
γανα στοιχεία (μέταλλα και ιχνοστοιχεία). Για παράδειγμα, το πορτοκάλι είναι πλούσιο σε 
βιταμίνη C, η οποία αν δεν καταναλώνεται συχνά μπορεί να προκληθεί σκορβούτο (ασθέ-
νεια στην οποία ματώνουν τα ούλα). Τα φρούτα μαζί με τα λαχανικά βρίσκονται στη δεύ-
τερη βάση της διατροφικής πυραμίδας της μεσογειακής διατροφής, σύμφωνα με την οποία 
ο άνθρωπος θα πρέπει να καταναλώνει καθημερινά πέντε μικρομερίδες φρούτων. Εκτός 
από πηγές φυτικών ινών είναι και σημαντικότατες πηγές μικροθρεπτικών συστατικών, 
αφού περιέχουν ανόργανα άλατα, βιταμίνες και νερό. 

Φρούτα πλούσια σε φυτικές ίνες βοηθούν τη λειτουργία του παχέος εντέρου. Ο σύγχρο-
νος ρυθμός ζωής έχει απομακρύνει τον άνθρωπο, κυρίως τον αστό, από τη φύση με απο-
τέλεσμα το πρόβλημα της δυσκοιλιότητας να είναι αρκετά έντονο στον αστικό πληθυσμό. 
Το σύκο, ενώ είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο για τους δια-
βητικούς. Το μήλο και το κυδώνι, λόγω του αμύλου που περιέχουν, επίσης δε συνίστανται 
για διαβητικούς. 
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Η συμβουλή του διαιτολόγου: Σερβίρετε στο τέλος των γευμάτων μια δρο-
σιστική φρουτοσαλάτα αντί για γλυκό με ζάχαρη. Στα μήλα και στα αχλάδια 
διατηρείστε τη φλούδα τους. Οι φυτικές ίνες τους βοηθούν τη λειτουργία 
του παχέος εντέρου.

Η συμβουλή του σεφ: Για να μη μαυρίσουν τα φρούτα διατηρήστε τα σε «νερό-
μελο» (1 λίτρο νερό συν ½ ποτήρι μέλι με λεμόνι) σκεπασμένα με βρεγμένη 
πετσέτα και καπάκι στο ψυγείο.

Καρπούζι: Περιέχει βιταμίνη C και αρκετές άλλες βιταμίνες, όπως το αντιοξειδωτικό λυκο-
πένιο, κάλιο και αμινοξέα.

Πεπόνι: Περιέχει σημαντικές ποσότητες βιταμίνης C, A και καλίου και β-καροτένιο.

Ροδάκινα: Περιέχει βιταμίνες, όπως Α, C, K, μέταλλα και αμινοξέα. 

Βερίκοκα: Περιέχουν σημαντικές ποσότητες β-καροτενίου και μικρές ποσότητες ασβεστίου, 
μαγνησίου, φωσφόρου και βιταμίνης C.

Κεράσια: Καλή πηγή  βιταμίνης C, βιταμίνης Α, μετάλλων και φυτικών ινών.

Φράουλες: Περιέχουν φυτικές ίνες, βιταμίνη Α και C, καθώς και αρκετά μέταλλα, όπως 
κάλιο, νάτριο, φώσφορο κα. 

Σύκα: Περιέχουν αρκετά μέταλλα και  βιταμίνες, όπως βιταμίνη Κ, β-καροτένιο κα. 

Πηγή: USDA National Nutrient Database

Πίνακας 5.  Δροσιά … μικροθρεπτικών συστατικών.

Γεύση Ελλάδας … δαμάσκηνα του Δία μέσα σε ζελέ γιαουρτιού

Υλικά για 10 μερίδες γλυκού

500 γρ δαμάσκηνα ξερά απύρηνα 
300 γρ μέλι ανθέων εσπεριδοειδών
2 μεγάλα κλωνάρια φρέσκος βασιλικός
100 γρ καρύδια
1 κιλό γιαούρτι στραγγιστό
1 ποτήρι κόκκινο ξηρό κρασί
12 φύλλα ζελατίνης
Κανέλλα σκόνη



383
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3  |  Σ Υ Σ Τ Α Τ Ι Κ Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ,  Ε Δ Ε Σ Μ Α Τ Α  Υ Ψ Η Λ Η Σ  Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Ι Κ Η Σ  Α Ξ Ι Α Σ , 

Ε Τ Ι Κ Ε Τ Ε Σ  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  Κ Α Ι  Ν Ε Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α

Δημιουργία

Σε μια κατσαρόλα βράζετε τα δαμάσκηνα, το μέλι και το βασιλικό μαζί με το κρασί και μισό 
ποτήρι νερό για 25 λεπτά μέχρι να δέσει το σιρόπι.

Μόλις το ετοιμάσετε ζεσταίνετε ελαφρώς το γιαούρτι σε μια κατσαρόλα. Μαλακώνετε τα 
φύλλα ζελατίνης μέσα σε κρύο νερό για δύο λεπτά και έπειτα τα ανακατεύετε στο μισό 
σιρόπι των δαμάσκηνων. Μόλις λιώσουν τα προσθέτετε στο χλιαρό γιαούρτι. Ανακατεύετε 
συνεχώς για να ομογενοποιηθεί το μίγμα και όταν ζεσταθεί το γιαούρτι το κάνετε μερίδες 
σε ποτήρια. Τα τοποθετείτε στο ψυγείο για να στερεοποιηθούν. Όταν πρόκειται να τα σερβί-
ρετε βάζετε από πάνω δύο τεμάχια δαμάσκηνο με το σιρόπι και γαρνίρετε με μια κορυφή 
φρέσκου βασιλικού.

Η συμβουλή του σεφ: Χρησιμοποιήστε φρέσκο βασιλικό, κατά προτίμηση πλα-
τύφυλλο. Όταν ζεσταίνετε το γιαούρτι, προσοχή! Δε πρέπει να βράσει (< 75 
βαθμούς Κελσίου), απλώς να λιώσει η ζελατίνη και να ενσωματωθεί με το 
γιαούρτι.
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3.1β. Ζωικά τρόφιμα

3.1.9.  Αβγά 

Όταν αναφερόμαστε σε αβγά, εννοούμε συνήθως αυτά της κότας. Στην ευρωπαϊκή αγορά 
τα μόνα αβγά που μπορούν να προσφέρονται για κατανάλωση στα σημεία χονδρικής 
πώλησης είναι τα αβγά που δεν έχουν υποστεί επώαση ή βρασμό και που εμπίπτουν στην 
«Κατηγορία Α» (στη συσκευασία μπορεί να αναγράφονται ή/και οι λέξεις «Φρέσκα Αβγά»). 
Η «Κατηγορία Α» αναφέρεται σε αβγά φυσιολογικά (με καθορισμένο σχήμα), καθαρά, ανέ-
παφα (χωρίς ρωγμές ή άλλου είδους ραγίσματα), με μικρό αεροθάλαμο (μικρότερο των έξι 
χιλιοστών) και χωρίς οσμή από ξένα σώματα. Οι παραγωγοί και τα κέντρα συσκευασίας 
αβγών πρέπει να παρέχουν πάνω στη συσκευασία και τις ακόλουθες πληροφορίες:
1.  Τον αριθμό των αβγών στη συσκευασία (πχ 6 αβγά. Δε χρειάζεται η αναγραφή όταν 

είναι σε καρτέλα 30 αβγών).
2. Τη μέθοδο παραγωγής:

	 ●  Συνήθης ή Κλωβοστοιχίας

	 ●  Στρωμνής ή Αχυρώνα

	 ●  Ελεύθερης βοσκής

	 ●  Βιολογικά

Στην περίπτωση χρήσης αναβαθμισμένων/διευθετημένων κλωβών μπορούν να αναγρά-
φονται οι λέξεις «Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι Κλωβοί».

3. Την κατηγορία βάρους των αβγών: Για τις τέσσερις κατηγορίες βάρους ισχύουν τα εξής:

	 ●  «S» (small-μικρότερο των 53 γραμμαρίων)

	 ●  «Μ» (medium-μεταξύ 53 και 63 γραμμαρίων)

	 ●  «L» (large-μεταξύ 63 και 73 γραμμαρίων) 

	 ●  «XL» (extra large-μεγαλύτερο των 73 γραμμαρίων)

Αντί των γραμμάτων «S», «M», «L» και «XL» μπορούν να αναγράφονται οι λέξεις «μικρό» 
ή/και «βάρος μικρότερο των 53g», «μεσαίο» ή/και «βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 53g και 
μικρότερο των 63g», «μεγάλο» ή/και «βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 63g και μικρότερο των 
73g», «πολύ μεγάλο» ή/και «βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 73g» αντίστοιχα.
4.  Την ένδειξη «Ανάλωση πριν από»: δηλαδή την ημερομηνία που έχει καθορισθεί να 

υπολογίζεται με μέγιστο όριο την 28η μέρα μετά την ωοτοκία του αβγού. Η παραμονή 
των αβγών στα σημεία λιανικής πώλησης δεν πρέπει να υπερβαίνει την 21η ημέρα από 
την ωοτοκία του αβγού.

5.  Το δεκαψήφιο αριθμό του κέντρου συσκευασίας, ο οποίος είναι αποτυπωμένος και στο 
κέλυφος του αυγού που βρίσκεται εντός της συσκευασίας.

6. Το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του κέντρου συσκευασίας αυγών.
7. Την τιμή.
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8.  Την επισήμανση ότι τα αυγά πρέπει «Να διατηρούνται σε απλή ψύξη μετά την αγορά». 
Όσον αφορά τον αριθμό του κέντρου συσκευασίας, αυτός παρέχει πληροφορίες για τη 
μέθοδο παραγωγής: 

Ψηφίο/α Επεξήγηση

1ο

0: βιολογικά

1: ελεύθερης βοσκής

2: αχυρώνα 

3: κλωβοστοιχίας

2ο & 3ο τη χώρα συσκευασίας (με γράμματα): πχ για την Κύπρο ο κωδικός CY

4ο το εάν είναι βρώσιμα τα αβγά. Εδώ ο κωδικός είναι πάντα 4

5ο την επαρχία εγκατάστασης του κέντρου συσκευασίας βρώσιμων αβγών: όπου 1: 
Λευκωσία, 2: Κερύνεια, 3: Αμμόχωστος, 4: Λάρνακα, 5: Λεμεσός, 6: Πάφος)

6ο &7ο τον αύξοντα αριθμό του κέντρου συσκευασίας

8ο μία τελεία

9ο & 10 τον κωδικό του παραγωγού

Πίνακας 6. Πληροφορίες σήμανσης αβγών

Στην περίπτωση που η χώρα παραγωγής των αβγών είναι διαφορετική από τη χώρα 
συσκευασίας τους αναγράφεται, επιπρόσθετα, ο κωδικός του παραγωγού για τη χώρα 
αυτή, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον τετραψήφιος. Σε αυτή την περίπτωση το 1ο 
ψηφίο αναφέρεται στη μέθοδο παραγωγής, το 2ο και 3ο ψηφίο αναφέρονται στον κωδικό 
της χώρας συσκευασίας (πχ PL για την Πολωνία) και ένα ή περισσότερα ψηφία για τον 
κωδικό του παραγωγού. Για τα πρώτα τρία ψηφία των κωδικών που έχουν αναφερθεί είναι 
υποχρεωτική και η επεξήγησή τους.

Σε συσκευασία αβγών που συσκευάζονται στην Κύπρο αλλά παράγονται στο εξωτερικό 
(Πολωνία), θα μπορούσε να αναγράφεται: «Κωδικός κέντρου συσκευασίας: 0CY4103.12», 
«Κωδικός παραγωγού: 0PL123», όπου 0: Βιολογικά, CY: Κύπρος, PL: Πολωνία.

Η φρεσκότητα του αβγού ορίζεται με τους εξής τρόπους:

●  από την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται πάνω στη συσκευασία

●  με το πείραμα βυθίσματος σε κρύο νερό. Όσο πιο φρέσκο είναι το αβγό τόσο πιο κοντά 
στον πυθμένα βρίσκεται (βλ. εικόνα: Φρεσκότητα αβγού)

●  Με κούνημα του αβγού. Όσο πιο φρέσκο τόσο λιγότερο ταλαντεύεται ο κρόκος

●  Με σπάσιμο του αβγού στο πιάτο. Όσο παλαιώνει το αβγό τόσο «νερουλιάζει» το ασπράδι

●  Το αβγό έχει κέλυφος γυαλιστερό σαν πορσελάνη και είναι πορώδες. 



386 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Εικόνα 1.  Φρεσκότητα αβγού

Το μέσο μέγεθός του αβγού στρουθοκαμήλου είναι 13x16 εκατοστά και το βάρος του κυμαί-
νεται από 1,1-1,9 κιλά. Το κέλυφος έχει πάχος γύρω στα δύο χιλιοστά. Συνήθως το σερβί-
ρουμε για ορεκτικό ως ομελέτα πάνω σε κρουτόν (φρυγανισμένο) ψωμιού. Είναι ιδανικό 
για μεγάλες παρέες.

Γεύση Ελλάδας με … ρύζι ομελέτας και βούτυρο βουβαλιού

Υλικά για 10 μερίδες (γαρνιτούρα)

500 γρ ρύζι κίτρινο (μπονέτ)
2 αβγά μικρά (small)
20 φύλλα φρέσκο σπανάκι (χωρίς κοτσάνια)
60 γρ φουντούκια καβουρδισμένα
10 στήμονες κρόκου Κοζάνης
80 γρ βούτυρο κατά προτίμηση βουβαλιού ή ελαιόλαδο
Αλάτι, πιπέρι

Δημιουργία

Πλένετε το ρύζι και το ρίχνετε σε κατσαρόλα με ζωμό του κρέατος που θα συνοδεύσει και 
στον οποίο έχετε επίσης προσθέσει πιπέρι και κρόκο Κοζάνης ή σε νερό που βράζει  (1 
μέρος ρύζι, 2 μέρη υγρά. Για παράδειγμα μία κούπα ρύζι χρειάζεται 2 κούπες νερό). Σκεπά-
ζετε, χαμηλώνετε τη φωτιά και το αφήνετε 15΄-17΄μέχρι να φουσκώσει. Παράλληλα ετοι-
μάζετε και την ομελέτα. Την ψήνετε σε τηγάνι αντικολλητικό με το βούτυρο. Προσπαθήστε 
να την κάνετε όσο πιο λεπτή γίνεται. Στο τέλος προσθέτετε τα ωμά φύλλα σπανάκι, τα φου-
ντούκια και την ομελέτα ψιλοκομμένη.  

Η συμβουλή του σεφ: Εάν δεν έχετε έτοιμο ζωμό, ρίξτε λίγα κόκαλα κότας 
μέσα στο νερό που βράζει ώστε να φτιάξετε έναν φρέσκο ζωμό. Αφαιρέστε τα 
λίγο πριν φουσκώσει τελειωτικά το ρύζι.



387
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3  |  Σ Υ Σ Τ Α Τ Ι Κ Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ,  Ε Δ Ε Σ Μ Α Τ Α  Υ Ψ Η Λ Η Σ  Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Ι Κ Η Σ  Α Ξ Ι Α Σ , 

Ε Τ Ι Κ Ε Τ Ε Σ  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  Κ Α Ι  Ν Ε Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α

3.1.10.  Αλιεύματα

Τα αλιεύματα αποτελούν τροφή με υψηλή θρεπτική αξία (πρωτεΐνες, λίπος, βιταμίνες Α, 
Β, D). Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι χρειαζόμαστε περίπου 300-400 γραμμάρια ψάρι εβδο-
μαδιαίως. Επιπλέον το λίπος των ψαριών περιέχει λιπαρά οξέα ω-3 που έχουν σημαντι-
κές ευεργετικές δράσεις στον ανθρώπινο εγκέφαλο, στην καρδιά και στο κυκλοφορικό 
σύστημα γενικότερα. Είναι μάλιστα πιθανόν ορισμένα από τα λιπαρά οξέα των ψαριών να 
είναι σε θέση να θωρακίζουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο εναντίον της νόσου Αλτσχάιμερ. Ο 
έλεγχος των αλιευμάτων αποτελεί σημείο υψίστης σημασίας, αφού έτσι διασφαλίζεται η 
προμήθεια τροφίμων υψηλής ποιότητας και υγιεινής στους καταναλωτές.

3.1.10.1  Ψάρια

Κατηγορίες ψαριών βάσει λιποπεριεκτικότητας (ΙΝΚΑ 2004)

Α. Ισχνά 2-3 % λίπος : Βακαλάος, Πέστροφα, Πέρκα, Γλώσσα, Κυπρίνος, Λούτσος, Γοβιός.

Β.  Ημιλιπαρά 3-8 % λίπος: Ξιφίας, Μπαρμπούνι, Κουτσομούρα, Τόνος, Μουγκρί, Χιόνα, 
Τσιπούρα (Ιχθυοτροφείου), Συναγρίδα, Φαγκρί, Σαργός.

Γ. Λιπαρά άνω του 8% λίπους4: Σαρδέλα, Σολομός5, Χέλι, Ρέγγα. Τσιπούρα (αλανιάρα) 

Είδος Νερό % Λίπος % Πρωτεΐνες % Θερμίδες / 100 g

Ρέγγα 63 18,5 18 191

Χριστόψαρο 80 1 19 92

Χέλι 53,5 30,5 14,5 285

Ξιφίας 76 4 19 118

Μπακαλιάρος 80 0,5 17,5 75

Γαύρος 73 3,5 22 130

Κουτσομούρα 82 8 22 173

Σολομός 63 15 21 217

Τσιπούρα 81 1 17 85

Γλώσσα 79 2 21 110

Πέστροφα 76 2 19 101

Μπαρμπούνι 75 5 19 126

Λαυράκι 79 1,5 19 98

Πίνακας 7. Μέση χημική σύσταση του κρέατος μερικών ψαριών

4. Συστήνεται η κατανάλωση τουλάχιστον μιας μερίδας λιπαρών ψαριών την εβδομάδα. Πηγή: Παπα-
χρήστος, Π. (2011). Μύθοι & αλήθειες. Αθήνα: MedNutrition, σελ. 19.

5. Ο σολομός είναι σαρκοφάγο ζώο. Στην ιχθυοκαλλιέργειά του η διατροφή του στηρίζεται κυρίως σε 
δημητριακά με άρωμα ψαριού. Στην Ελλάδα καταναλώνουμε 100% σολομό ιχθυοτροφείου προερχό-
μενο από τη Σκανδιναβία. 
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Εμπόριο ψαριών και θαλασσινών

Βάσει της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας απαγορεύεται η αλιεία, η κατοχή, η μετα-
φορά και η πώληση ψαριών όταν το μέγεθος τους (βλ. Νομοθεσία για το μέγεθος πώλησης 
των ιχθυηρών) είναι μικρότερο από το αναγραφόμενο. Επίσης η πώληση των ιχθυηρών 
πρέπει να γίνεται με αναφορά στην τοποθεσία αλιείας (βλ. Εικόνα: Ζώνες Αλιείας).

ΨΑΡΙΑ
Ελάχιστο 

Επιτρεπόμενο Μέγεθος
ΨΑΡΙΑ

Ελάχιστο Επιτρε-
πόμενο Μέγεθος

Μυτάκι 18 εκ Ο.Μ. Γαύρος 9 εκ Ο.Μ.

Ροφός, Σφυρίδα, 
Βλάχος

45 εκ Ο.Μ. Γλώσσα 20 εκ Ο.Μ.

Σαρδέλα 11 εκ Ο.Μ. Κεφαλάς - Μπαλάς 33 εκ Ο.Μ.

Σαφρίδι 15 εκ Ο.Μ. Κολαούζος 45 εκ Ο.Μ.

Σοργός, Σαργός 23 εκ Ο.Μ. Κολιός, Σκουμπρί 18 εκ Ο.Μ.

Σπάρος 12 εκ Ο.Μ. Λαβράκι 25 εκ Ο.Μ.

Τσιπούρα 20 εκ Ο.Μ. Λυθρίνι 15 εκ Ο.Μ.

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ
Ελάχιστο Επιτρεπόμενο 
Μέγεθος

Μουρμούρα 20 εκ Ο.Μ.

Αστακός 30 εκ. Ο.Μ. ή 10,5 εκ. Μ.Κ. Μπακαλιάρος 20 εκ Ο.Μ.

Αστακοί, Αστακοί 
Αντενάτοι

9 εκ. Μ.Κ.
Μπαρμπούνι, Στρίλια, 
Κουτσομούρα

11 εκ Ο.Μ.

Αστακοκαραβίδα 7 εκ. Ο.Μ. ή 2 εκ. Μ.Κ. Φαγγρί 18 εκ Ο.Μ.

Γαρίδα 2 εκ. Μ.Κ.
Φατσούκλι 17 εκ Ο.Μ.

Χαρατζίδα 18 εκ Ο.Μ.

Ο.Μ. = Ολικό Μήκος 
Μ.Κ. = Μήκος Κεφαλοθώρακα

Πίνακας 8. Νομοθεσία για το μέγεθος πώλησης ιχθυηρών
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Εικόνα 2.  Ζώνες Αλιείας
(Πηγή: FAO) 

Διαφορά νωπού ψάρι με φρέσκο ψάρι

Το νωπό είναι αντίθετο του μεταποιημένου (κατεψυγμένο, κονσερβοποιημένο, αφυδατω-
μένο) και περιγράφει την «κατάσταση του τροφίμου». Το φρέσκο είναι αντίθετο του μπαγιά-
τικου και περιγράφει τη διάρκεια της θανάτωσης ή αποψίλωσης του τροφίμου. Το φρέσκο 
και το μπαγιάτικο είναι πάντα νωπό. Φρέσκο είναι μόνο αυτό το οποίο έχει ακόμη τα χαρα-
κτηριστικά της ζωής του πχ νεκρική ακαμψία, αίμα, συσπάσεις, υγρό χώμα (για τα φυτά), 
λουλούδια ανοιχτά.

Τα τρόφιμα, μέχρι να φτάσουν στο πιάτο μας, διανύουν συνήθως μια μεγάλη διαδρομή. Λίγα 
είναι εκείνα τα τρόφιμα, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, το φρέσκο κρέας, που έρχονται σχε-
δόν κατευθείαν από την παραγωγή στην κατανάλωση. Τα τρόφιμα αυτά ονομάζονται νωπά, 
διότι  δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία μέχρι να τα αγοράσουμε. Όσο βέβαια μειώνε-
ται αυτή η απόσταση τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουμε  στην τσέπη μας ως επιχειρη-
ματίες, και στη γεύση για τους καταναλωτές.

Αντίθετα, τα περισσότερα από τα τρόφιμα που καταναλώνουμε σήμερα είναι τρόφιμα που 
έχουν υποστεί διάφορες επεξεργασίες (πχ συντήρηση με χημικές ουσίες ή με κατάψυξη, 
τυποποίηση με κατάλληλες συσκευασίες κλπ) Τα τρόφιμα αυτά ονομάζονται μεταποιημένα.

Μεταποιημένα είναι όλα τα τρόφιμα που βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, εκτός 
από τα φρέσκα λαχανικά, τα φρούτα, τους ξηρούς καρπούς, το κρέας, τα ψάρια και άλλα 
που πουλιούνται   νωπά. Μεταποιημένα τρόφιμα είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, 
τυρί, γιαούρτι, παγωτά), οι κονσέρβες, τα αλλαντικά (σαλάμι, ζαμπόν), τα κατεψυγμένα λαχα-
νικά και  κρέατα, τα ζυμαρικά, οι καφέδες, οι σοκολάτες, τα μπισκότα και πάρα πολλά άλλα.
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Τα ψάρια δε «σιτεύουν»!

Εποχικότητα ψαριών

Τα ψάρια δεν είναι νόστιμα την περίοδο μετά τη γέννα και όταν έχουν διανύσει μεγάλες 
αποστάσεις.

αφρόψαρα (σαρδέλες, γαύροι, κολιοί, σκουμπριά), αστακός, 
μπακαλιάρος (είναι ξεκούραστος. Ο χειμωνιάτικος είναι ταλαι-
πωρημένος). Η κουτσομούρα και το μπαρμπούνι είναι συνήθως 
Ατλαντικού.

31 Μαΐου μέχρι 
30 Σεπτεμβρίου

«μαύρα ψάρια» (τσιπούρες, σαργοί, χταπόδια, καραβίδες), 
φαγκριά, λυθρίνια, μπαρμπούνια, κουτσομούρες, πεσκανδρί-
τσες, γαλέοι, γαρίδες, καραβίδες, καλαμάρια, ροφοί, στείρες, 
σφυρίδες

1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαΐου

φρέσκια αβγωμένη μαρίδα Σεπτέμβριος-Μάιος

παλαμίδα, τόνος, σαλάχι Νοέμβριος-Φεβρουάριος

συναγρίδα (που είναι πιο νόστιμη όταν ζυγίζει 1,5-2 κιλά) Απρίλιος-Μάιος

Savoir-faire κατεψυγμένων αλιευμάτων

Η κατάψυξη είναι μια απλή, γρήγορη και υγιεινή μέθοδος συντήρησης για πολύ χρόνο 
χωρίς τη χρήση συντηρητικών. Η καλύτερη μέθοδος κατάψυξης είναι αυτή που γίνεται 
αμέσως μετά το ψάρεμα μέσα στο πλοίο, σε θερμοκρασία τουλάχιστον -36°C (τούνελ κατά-
ψυξης με τη χρήση ψυχρού ρεύματος αέρα). Στη συνέχεια τα προϊόντα συντηρούνται σε 
ψυγεία, στη θερμοκρασία των -18° C, και διανέμονται στην αγορά έτοιμα μόλις φτάσει το 
πλοίο στην ξηρά.

Η ποιότητα των κατεψυγμένων ψαριών εξαρτάται κυρίως από την κατάσταση στην οποία 
βρίσκονταν προτού καταψυχθούν καθώς και από τις συνθήκες στις οποίες διατηρήθηκαν 
ώσπου να φθάσουν στα χέρια των καταναλωτών.

Ο χρόνος συντήρησής τους καθορίζεται από τον παρασκευαστή. Τα λιπαρά ψάρια διατη-
ρούνται λιγότερο χρόνο απ’ ό,τι αυτά που δεν έχουν λίπος, γιατί το λίπος των ψαριών οξει-
δώνεται γρήγορα με αποτέλεσμα την τάγγιση του και την υποβάθμιση της ποιότητας του 
ψαριού. Όταν τηρούνται οι όροι υγιεινής κατά την κατάψυξη και συντήρηση τα αλιεύματα 
διατηρούν την ποιότητά τους και τη θρεπτική τους αξία.

Προετοιμασία - απόψυξη: Ο καταλληλότερος τρόπος για να τα αποψύξετε είναι να τα αφή-
σετε από το βράδυ στη συντήρηση. Ο χειρότερος τρόπος είναι να τα βυθίσετε «γυμνά» σε 
καυτό νερό ή να τα βάλετε σε φούρνο μικροκυμάτων. Οι ιστοί θα σπάσουν και η σάρκα τους 
θα αποκτήσει υφή αλοιφής. Εάν πρόκειται να τα ψήσετε στο φούρνο, τότε τοποθετείστε τα 
στο ταψί όχι εντελώς ξεπαγωμένα.  Στην περίπτωση που τα τηγανίσετε,  αφήστε τα να ξεπα-
γώσουν τελείως.
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Μαγείρεμα: Στο φούρνο 45 λεπτά για τα χοντρά φιλέτα και 25 λεπτά για τα λεπτά φιλέτα είναι 
αρκετά, διαφορετικά στεγνώνουν. Για βράσιμο ενός ολόκληρου ψαριού θα χρειαστούν 25 
λεπτά6.

Θεωρήστε απαραίτητο έναν ωραίο αρωματικό ζωμό για να απολαύσετε βραστό ψάρι και 
επενδύστε σε νόστιμες σάλτσες με βάση την ντομάτα, το λεμόνι και το κρασί για τα μαγει-
ρευτά κατσαρόλας.

Αλλοιώσεις των αλιευμάτων7,8

Η σάρκα των ψαριών είναι από τα πλέον ευαλλοίωτα τρόφιμα. Οι αλλοιώσεις των ψαριών 
οφείλονται σε βακτηριακά, ενζυμικά και οξειδωτικά αίτια. Το pH των αλλοιωμένων ψαριών 
κυμαίνεται από 7,5 έως 8 ή και πέραν, ανάλογα με το είδος των ψαριών. Τα πλατιά ψάρια 
μπορούν να συντηρούνται σε πάγο από 17 έως 21 ημέρες ενώ τα ατρακτοειδή ψάρια από 8 
έως 15 ημέρες. Για τα λιπαρά ψάρια ο χρόνος συντήρησης κυμαίνεται από 2 έως 9 ημέρες. 
Ο χρόνος διατήρησης επηρεάζεται από τον τρόπο αλιείας και συντήρησης.

Νωπότητα αλιευμάτων

Η νωπότητα των αλιευμάτων εκτιμάται κυρίως οπτικώς. Χρησιμοποιούνται επίσης όταν 
είναι αναγκαίο οι αισθήσεις της αφής και της όσφρησης. Βάσει της ευρωπαϊκής νομοθε-
σίας τα αλιεύματα κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες: Εξαιρετικό, Κατηγορία Α, 
Κατηγορία Β και Απαράδεκτο. Στην κατηγορία Εξαιρετικό κατατάσσονται τα νωπά αλιεύ-
ματα αμέσως μετά της αλίευσή τους, ενώ αλιεύματα που κατατάσσονται στην κατηγορία 
Απαράδεκτο θεωρούνται ακατάλληλα για κατανάλωση ή περαιτέρω επεξεργασία.

Χαρακτηριστικά νωπών ψαριών

Γενική εμφάνιση: Λαμπερή, με μεταλλική λάμψη και ανταύγεια ίριδας. Χρώματα ζωντανά 
και ωραία, χαρακτηριστικά του είδους. Πλήρης ή μερική κατάσταση νεκρικής ακαμψίας.

Επιφάνεια σώματος: Λαμπερή και υγρή, απουσία οποιασδήποτε έκκρισης, ελαφρό στρώμα 
καθαρής και άοσμης βλέννας.

Οσμή (διαπιστώνεται καλύτερα στην κοιλιακή κοιλότητα και στα βράγχια): Τα νωπά ψάρια 
έχουν ιδιάζουσα, ελαφριά, ευχάριστη οσμή, χαρακτηριστική των φυκιών της θάλασσας ή 
της λάσπης του γλυκού νερού ανάλογα με την προέλευσή τους.

Σώμα: Στο στάδιο της νεκρικής ακαμψίας (10 λεπτά ως λίγες ώρες) το σώμα είναι δύσκα-
μπτο, η σάρκα συμπαγής και δε διατηρεί τα αποτυπώματα των δακτύλων μετά από πίεση. 
Τα φρεσκοαλιευμένα ψάρια πριν από την έναρξη νεκρικής ακαμψίας δεν έχουν ανθεκτική 

6. Συμβουλές από το περιοδικό «Αθηνόραμα», άρθρο «Η άλλη όχθη», 23/07/2009,  επιμέλεια Άρτεμις Τζί-
τζη.

7. Τα στοιχεία πάρθηκαν από ενημερωτικό φυλλάδιο (Γενάρης 2010) της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (Υπουρ-
γείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου). Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/vs

8   Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Ένωση Καταναλωτή για Προϊόντα Αλιείας και Υδα-
τοκαλλιέργειας, www.mintsibas-inka.gr.



392 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

και ελαστική σάρκα. Η νεκρική ακαμψία αρχίζει 10-14 λεπτά μετά από το ψάρεμα και διαρ-
κεί 15 έως 17 ώρες ανάλογα με την υγιεινή κατάσταση, το είδος των ψαριών, το στρες, 
τη θερμοκρασία κα. Κατά τη διάρκεια της νεκρικής ακαμψίας η σάρκα των ψαριών είναι 
συμπαγής, ενώ μετά τη λύση της γίνεται μαλακή και όταν συμπιέζεται μεταξύ δακτύλων 
υποχωρεί.

Δέρμα: Μεταλλικού χρώματος, τεταμένο, γυαλιστερό και υγρό. Καλά προσκολλημένο στον 
υποκείμενο ιστό, χωρίς πτυχές ή ρήξεις, με χρώματα ανάλογα με το είδος του ψαριού.

Κοιλιακή χώρα: Η κοιλιά είναι κυλινδρική ή ελαφρά πιεσμένη πλευρικά με λέπια γυαλι-
στερά, λευκωπά ή αργυρόχροα. Δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε αλλοίωση σε ό,τι αφορά το 
χρωματισμό και τη συνεκτικότητα και δεν παρουσιάζει τυμπανισμό, ρωγμές ή κηλίδες. Η 
έδρα είναι καλώς κλειστή και δεν παρουσιάζεται έξοδος κοπράνων.

Λέπια και πτερύγια: Προσκολλημένα ισχυρά στο υποκείμενο δέρμα, υγρά και γυαλιστερά, 
δύσκολη η απόσπασή τους. Τα πτερύγια επίσης είναι καλώς προσκολλημένα στο σώμα. 
Όταν ανοιχθούν (εκταθούν) επανέρχονται αμέσως στη θέση τους.

Μάτια: Ζωντανά, λαμπερά. Καταλαμβάνουν ολόκληρη την οφθαλμική κόγχη και είναι 
έντονα κυρτά ή προεξέχοντα. Ο κερατοειδής χιτώνας είναι κυρτός, διαυγής και η κόρη 
διευρυμένη και μελανή. Η ίριδα είναι χρυσίζουσα και χωρίς κάποια κηλίδα.

Βραγχιοκαλύμματα: Καλώς προσκολλημένα στο κεφάλι και χωρίς κηλίδες, τόσο στην 
εσωτερική όσο και στην εξωτερική επιφάνεια. Παντελής απουσία αιματώματος στο ελεύ-
θερο άνοιγμα.

Βράγχια: Χρώμα ζωηρό κόκκινο ή ρόδινο. Υγρά λαμπερά με ευχάριστη θαλασσινή οσμή.

Σπλάγχνα/Περιτόναιο: Σπλάγχνα λεία, καθαρά, λαμπερού χρώματος, ακέραια και άοσμα 
ή με ελαφρά οσμή (του ψαριού). Περιτόναιο καλά προσκολλημένο στα κοιλιακά τοιχώματα 
και λαμπερό.

Σάρκα: Λευκή ή ελαφρά ροδαλή, ελαστική, χωρίς άλλο χρώμα κατά μήκος της σπονδυ-
λικής στήλης. Ανθεκτική στην πίεση με τα δάχτυλα. Η σπονδυλική στήλη αποχωρίζεται 
δύσκολα από τους γύρω μύες.

Χαρακτηριστικά αλλοιωμένων/υποβαθμισμένων ψαριών

Οσμή: Έντονη, δυσάρεστη, συχνά αμμωνιακή.

Εξωτερική όψη: Επιφάνεια του σώματος γλοιώδης. Το ψάρι τοποθετούμενο στην παλάμη 
γλιστράει. Δερματική βλέννα θολή.

Επιφάνεια: Αποχρωματισμένη. Όψη ξεθωριασμένη και θαμπή.

Σώμα: Το σώμα γενικά χαρακτηρίζεται από πλαδαρότητα και λυγίζει όταν το ψάρι κρατηθεί 
με τα δάχτυλα σε οριζόντια θέση.

Δέρμα: Ρυτιδώνεται, αφυδατώνεται και σχίζεται εύκολα, κυρίως στην κοιλιά. Χρώμα όχι 
λαμπερό.
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Κοιλιακή χώρα: Κοιλιά συχνά διογκωμένη από αέρια, τοιχώματα έντονα πλαδαρά που 
εύκολα σχίζονται. Έδρα ανοιχτή και συνήθως λερωμένη από εκκρίματα. 

Λέπια και πτερύγια: Λέπια και πτερύγια χαλαρωμένα που εύκολα αποσπώνται. Πτερύγια 
γλοιώδη.

Μάτια: Ζαρωμένα ή βυθισμένα μέσα στις οφθαλμικές κόγχες, χρώματος λευκοφαίου-
γκρίζου. Ο κερατοειδής είναι θολός.

Βραγχιοκαλύμματα: Χαλαρά με καστανωπές κηλίδες, κυρίως στην εσωτερική επιφάνεια.

Βράγχια: Φαιά ή μολυβδόχροα. Σκεπάζονται με παχιά αδιαφανή βλέννα. Αναδίδουν δυσά-
ρεστη οσμή, συνήθως αμμωνιακή.

Σπλάγχνα: Σκοτεινού χρώματος, δύσοσμα, συχνά σχισμένα.

Περιτόναιο (στα εκσπλαχνισμένα ψάρια): Κηλιδωτό, αποσπάται εύκολα από τη σάρκα.

Σάρκα: Μαλακή, εύθρυπτη ή πολτώδης. Η πίεση με τα δάχτυλα αφήνει αποτυπώματα. 
Χωρίζει εύκολα από τη σπονδυλική στήλη. Κατά μήκος της στήλης η σάρκα έχει χρώμα 
ερυθροκαστανό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συγκάλυψη των χαρακτηριστικών υποβαθμισμένων ή αλλοιωμένων 
αλιευτικών προϊόντων χρησιμοποιούνται τεχνάσματα όπως:

●  Συχνό πλύσιμο-βρέξιμο με άφθονο νερό για την εξάλειψη της κακοσμίας και της αφυ-
δάτωσης, σε συνδυασμό με τεχνητό φωτισμό.

●  Συγκάλυψη της κακοσμίας με πλύση ή προσθήκη οσμηρών θαλάσσιων φυκιών.

●  Χρησιμοποίηση πρόσθετων στο νερό με τα οποία καταβρέχονται τα αλιευτικά προϊόντα 
και τα οποία προσδίνουν γυαλάδα στα μάτια των ψαριών, διατηρούν κόκκινα τα βράγ-
χια και γενικώς προσδίδουν πλασματικά καλή εμφάνιση σε αυτά.

●  Τοποθέτηση των ψαριών σε ψυγείο σε χαμηλή θερμοκρασία για να γίνουν και πάλι σφι-
χτά και δύσκαμπτα, οπότε να προσομοιάζουν με το στάδιο της νεκρικής ακαμψίας.

●  Ανακάτεμα νωπών ψαριών με μπαγιάτικα. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε ψάρια που έχουν 
ζήτηση, όπως σαρδέλα και μπακαλιάρο. Επίσης και στις γαρίδες, κυρίως αυτές του 
εξωτερικού (χρώματος γκρι), τις οποίες ξεπαγώνουν και πωλούν για νωπές.

●  Απόψυξη κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων σε θαλασσινό νερό.

●  Αφαίρεση των αλλοιωμένων και χαλαρών λεπιών όπως και χρωματισμός των απο-
χρωματισμένων βραγχίων.

Πως διακρίνεται το καλό κατεψυγμένο ψάρι

Ενδεικτικά σημεία στα οποία πρέπει να δίνουμε προσοχή:
1.  Να υπάρχει καλό προστατευτικό εξωτερικό στρώμα πάγου (λεπτό και ομοιόμορφο). 

Υπερβολική ποσότητα πάγου ή παγοκρυστάλλων γύρω από το κατεψυγμένο προϊόν 
αποτελεί ένδειξη ότι αποθηκεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αποψύχθηκε και 
επανακαταψύχθηκε.
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2. Το δέρμα είναι στιλπνό και με έντονο ζωηρό χρώμα.
3. Η σύσταση της σάρκας είναι χυμώδης και μαλακή (έλεγχος μετά από απόψυξη).
4.  Τα μάτια είναι λευκά (θόλωση κρυσταλλοειδούς φακού), προεξέχοντα και όχι βαθου-

λωμένα.
5. Τα βράγχια είναι σκούρου κόκκινου ή καστανού-καφέ χρώματος.

Ψάρια στη σχάρα

Το ψάρι που προορίζεται για τη σχάρα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία των λιπαρών 
ψαριών. Στη συνέχεια εάν είναι μεγάλο, πρέπει να το χαράζουμε (προαιρετικά) παράλληλα 
με τη φορά του (όχι κάθετα, για να μη χάνει υγρά της κοιλιάς που είναι νόστιμα), να το αλα-
τίζουμε στην κοιλιά, στο κεφάλι και στα σημεία που το έχουμε χαράξει. Τα ψάρια αυτά μπο-
ρούν βεβαίως να περάσουν από τη διαδικασία του μαριναρίσματος, όπως προαναφέραμε. 
Θεωρώ αναγκαίο να τα βουτάτε σε κάποιο αρωματισμένο λάδι πριν τα βάλετε για ψήσιμο 
πάνω στη σχάρα. Όσο αφορά τη θερμοκρασία, το ψάρι, ειδικά όταν είναι πολύ μεγάλο, χρει-
άζεται στην αρχή δυνατή φωτιά, ώστε να δημιουργηθεί εξωτερικά μια κρούστα προστασίας 
για τις θρεπτικές ουσίες του ψαριού. Στη συνέχεια χαμηλώνετε την ένταση της φωτιάς, έτσι 
ώστε να ψηθεί γλυκά μέχρι το κόκαλο.

Συμβουλή του σεφ: Για να τηγανίσετε ψάρι χωρίς να σας κολλήσει και χωρίς 
να λερώνει το λάδι από το καμένο αλεύρι, τοποθετήστε μια τρυπημένη λαδό-
κολλα (ίδιας διαμέτρου) στο τηγάνι (βλ. Εικόνα: Σερβίρισμα γλώσσας με ρύζι 
πιλάφι, αρακά με πιπεριά και σάλτσα φρέσκιας ντομάτας). Μη φοβηθείτε ότι η 

λαδόκολλα θα πάρει φωτιά.

Εικόνα 3.  Σερβίρισμα γλώσσας τηγανιτή σε λαδόκολλα χωρίς αλεύρι

Οι καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων

Σύμφωνα με την έρευνα της Μυλωνάκη Μαρίας (2007), από το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας 
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στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, οι Έλληνες καταναλώνουν περίπου 1-2 φορές την εβδο-
μάδα ψάρι, είτε στο σπίτι τους είτε σε εστιατόριο. Οι 91 ερωτηθέντες (Κρήτη και Μυτιλήνη) 
αναφέρουν ότι θα επιθυμούσαν να τρώνε περισσότερο ψάρι. Ο λόγος για τον οποίο το κατα-
ναλώνουν σύμφωνα με την έρευνα είναι διότι:

●  έχει «καλό» λίπος (38%)

●  είναι νόστιμο (27%)

●  έχει λίγες θερμίδες (15%)

●  είναι καλό υποκατάστατο του κόκκινου κρέατος (7%)

●  το ψαρεύουν μόνοι τους (13%, η έρευνα αφορά νησιώτες)

Η προτίμησή τους ορίζεται πρώτα από την τιμή του ψαριού και στη συνέχεια από την επο-
χικότητα. Το 78% προτιμούν το νωπό ψάρι. Ο τρόπος μαγειρέματος που προτιμούν στο σπίτι 
τους είναι στο τηγάνι ή ψητό στο φούρνο, επειδή δεν έχουν πολύ χρόνο αλλά και επειδή τα 
ψάρια γίνονται νόστιμα με αυτούς τους τρόπους παρασκευής.

Καθάρισμα ψαριών

Κόβουμε τα πτερύγια με τη βοήθεια ενός ψαλιδιού, βγάζουμε τα λέπια με τη βοήθεια ενός 
μαχαιριού ή αφαιρούμε το δέρμα. Αφαιρούμε τα εντόσθια και τα βράγχια. Κόβουμε τον 
εσωτερικό υμένα της κοιλιάς όπου κρύβεται αίμα και μαυρίζει το ψημένο ψάρι, και πλέ-
νουμε τα ψάρια με νερό. Τέλος ή τα ψήνουμε ή τα τοποθετούμε στο ψυγείο σκεπασμένα με 
υγρή ψύξη (με πάγο). Τα φιλέτα ψαριού πρέπει να τα διατηρείτε μέσα σε ανοξείδωτα ταψιά 
(inox) τοποθετώντας μια απορροφητική πετσέτα σαν αυτές που χρησιμοποιούν στα κρεο-inox) τοποθετώντας μια απορροφητική πετσέτα σαν αυτές που χρησιμοποιούν στα κρεο-) τοποθετώντας μια απορροφητική πετσέτα σαν αυτές που χρησιμοποιούν στα κρεο-
πωλεία για τη συλλογή του αίματος.

Γεύση Ελλάδας με … ψάρι πλακί αγιορείτικο 

Υλικά για 10 μερίδες (κυρίως πιάτο)

2 κιλά μπακαλιάρος ή γαλέος
1 κιλό πατάτες σε χοντρές φέτες
1 φλ. τοματοπολτός 
1 ½ φλ. ελαιόλαδο 
2 κρεμμύδια σε φέτες 
1 ματσάκι μαϊντανός
1/3 ματσάκι βασιλικός
1 σκελίδα σκόρδο
50γρ κουκουνάρια
4 φρέσκιες ντομάτες 
3 φύλλα δάφνης 
Αλάτι, πιπέρι 
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Δημιουργία

Βράζετε όλα μαζί τα λαχανικά. Στο τέλος προσθέτετε τα μυρωδικά. Σε ένα ταψί απλώνετε 
τις φέτες πατάτας και από πάνω αυτές του ψαριού. Περιχύνετε με τη σύβραση λαχανικών 
και κόβετε φέτες ντομάτα (μία για κάθε φέτα ψαριού). Ψήνετε  για μία ώρα σε μέτριο δυνατό 
φούρνο, μέχρι να ψηθεί το ψάρι και να μελώσει η σάλτσα.

Εικόνα 4.  Σερβίρισμα γλώσσας (carving) μπροστά σε πελάτη
Πηγή: Boulicot, T. & Jeuffrault, D. (1998).Traveaux pratique de restaurant. Tome 1. Clichy:BPI



397
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3  |  Σ Υ Σ Τ Α Τ Ι Κ Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ,  Ε Δ Ε Σ Μ Α Τ Α  Υ Ψ Η Λ Η Σ  Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Ι Κ Η Σ  Α Ξ Ι Α Σ , 

Ε Τ Ι Κ Ε Τ Ε Σ  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  Κ Α Ι  Ν Ε Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α

3.1.10.2 Κεφαλόποδα

Τα θαλασσινά (φρούτα της θάλασσας) είναι:

●  Δίθυρα μαλάκια: στρείδια, μύδια, κυδώνια, πείνες, σωλήνες

●  Οστρακοειδή: αχιβάδες, αχινοί

●  Κεφαλόποδα: καλαμάρι, χταπόδι, σουπιές, θράψαλα, μοσκιοί

●  Μαλακόστρακα: γαρίδες, αστακοί, καβούρια, καραβίδες

Χαρακτηριστικά φρεσκότητας κεφαλόποδων (χταπόδια, καλαμάρια, κα)

Επιφάνεια σώματος: Έφυγρη, με εξωτερικούς χρωματισμούς ιδιαζόντως στιλπνούς.

Πλοκάμια-βεντούζες: Ανθεκτικά στην έλξη.

Σάρκα: Συμπαγής, ελαστική, με όψη μαρμάρου.

Μάτια: Γυαλιστερά, ζωηρά, χωρίς κηλίδες.

Οσμή: Ευχάριστη, διαπιστούμενη τόσο εξωτερικά όσο και στη μανδυακή

κοιλότητα.

Αλλοίωση

Σάρκα ξηρή, θολή και κάκοσμη. Συχνό γνώρισμα αλλοίωσης στα κεφαλόποδα είναι το ροζ- 
κίτρινο χρώμα που παίρνει η επιφάνεια της σάρκας τους.

Χαρακτηριστικά φρεσκότητας μαλακοστράκων (γαρίδες, καραβίδες, αστακοί, κα-
βούρια)

Όστρακο: Γυαλιστερό και υγρό.

Βολβός του οφθαλμού: Πλήρης, μελανός και στιλπνός.

Κοιλιά: Ελαφρώς τεταμένη, συμπαγής και έφυγρη.

Σάρκα: Λευκή – λευκοκίτρινη, συμπαγής και με ευχάριστη οσμή.

Άρθρα: Στερεά, προσκολλημένα στο σώμα και δύσκαμπτα.

Θωρακοκοιλιακή μεμβράνη (συνδέει το κεφάλι με το υπόλοιπο μέρος του σώματος): 
Ισχυρά τεταμένη, ανθεκτική, διαφανής, που δεν αφήνει να πέσει χαμηλά το κοιλιακό τμήμα 
του σώματος.

Κεφαλικό τμήμα (κεφαλοθώρακας): Ανοιχτόχρωμο, χωρίς μαύρες κηλίδες ή μελάνιασμα.

Κοιλία: Ελαφρώς τεταμένη, συμπαγής και έφυγρη. Ανακλαστικές κινήσεις στα μάτια, στις 
κεραίες και στα άκρα όταν αυτά είναι ακόμη ζωντανά.

Αλλοίωση

Οι φρέσκιες γαρίδες γλιστρούν εύκολα μέσα στο χέρι, ενώ οι αλλοιωμένες δίνουν την 
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αίσθηση ζέστης όταν βυθίσουμε το χέρι μας στο ιχθυοκιβώτιο όπου περιέχονται. Τα αλλοι-
ωμένα μαλακόστρακα έχουν όστρακο ξηρό και γλοιώδες, τα άκρα τους αποσπούνται 
εύκολα, τα ματιά τους είναι βυθισμένα και η σάρκα τους είναι μαλακή με κίτρινες ή μελα-
νές κηλίδες.

Καλαμάρι VS Θράψαλου

Ψαρεύονται στις ελληνικές θάλασσες. Το θράψαλο είναι σκληρό, έχει μεγαλύτερο μέγεθος 
και έχει δύο πολύ μεγάλα πλοκάμια, Διακρίνεται από το καλαμάρι χάρη στο τριγωνικό του 
πτερύγιο, που είναι μικρότερο από το καρδιόσχημο αντίστοιχο του καλαμαριού. Το όστρακό 
του είναι εσωτερικό, στενό και διαφανές. Φτάνει τα 30 εκ. μήκος και σε μερικές θάλασσες 
το ένα μέτρο. Έχει χρώμα ελαφρά καστανωπό και ζει στη Μεσόγειο κατά κοπάδια, μακριά 
από τις ακτές.

Γεύση Ελλάδας με … χταπόδι και φάβα

Υλικά για 10 μερίδες (πρώτο πιάτο)

1 1/2 κιλό χταπόδι 
300 γρ φάβα
1 σκελίδα σκόρδο
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
λίγη μουστάρδα
λίγο μέλι
λίγο άσπρο ξύδι
½ φλ. ελαιόλαδο
20 γρ αμύγδαλα αποφλοιωμένα
φρέσκο δεντρολίβανο
αλάτι, πιπέρι

Δημιουργία

Ρίχνετε λάδι στην κατσαρόλα, προσθέτετε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο και τη φάβα για να 
σοταριστεί. Στη συνέχεια προσθέτετε τόσο νερό όσο να τη σκεπάσει (δύο ποτήρια), ανακα-
τεύετε, αφήνετε να πάρει μία βράση και στη συνέχεια να σιγοβράσει για περίπου μία ώρα 
μέχρι να γίνει ένας μελωμένος πουρές. Στο τέλος την αδειάζετε από την κατσαρόλα σε ένα 
μίξερ, την αλέθετε και την αφήνετε στην άκρη. 

Ετοιμάζετε το χταπόδι. Ρίχνετε ένα ψιλοκομμένο κρεμμύδι σε ένα τηγάνι, προσθέτετε ελά-
χιστο νερό, μπόλικο λάδι και ανάβετε το μάτι. Προσθέτετε το σκόρδο, το φρέσκο δεντρολί-
βανο και στη συνέχεια ολόκληρο το χταπόδι. Προσθέτετε το ξύδι και αφήνετε αρκετή ώρα 
το χταπόδι να βράσει. Παράλληλα ετοιμάζετε τη σάλτσα. Σε ένα μπολάκι ανακατεύετε λίγη 
μουστάρδα με μέλι και νερό και περιχύνετε τη σάλτσα στο χταπόδι που βράζει. Αφήνετε να 
πάρει τη γεύση της σάλτσας, και όταν είναι έτοιμο σερβίρετε με τη φάβα.
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3.1.10.3  Οστρακοειδή

Χαρακτηριστικά Φρεσκότητας Οστρακοειδών (μύδια, στρείδια, κτένια)

Εφόσον τα οστρακοειδή πωλούνται με το κέλυφος πρέπει να είναι ζωντανά. Αυτό διαπι-
στώνεται παρατηρώντας τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

Κελύφη: Κλειστά, που δύσκολα χωρίζουν μεταξύ τους, απαλλαγμένα από ακαθαρσίες. 
Πρέπει να αντιδρούν καλά όταν τα χτυπήσετε. Εάν το κέλυφος είναι λίγο ανοικτό, όταν 
συμπιεστεί με τα δάχτυλα πρέπει να κλείσει ερμητικά. Εάν τα βράσετε και τα κελύφη δεν 
ανοίξουν, τότε πετάξτε τα κλειστά.

Περιεχόμενο/Ενδοθυρικό υγρό: Υγρό, καθαρό, άοσμο, φυσιολογικής ποσότητας.

Σάρκα: Γερά προσκολλημένη στο κέλυφος και υγρή, με το φυσιολογικό για το είδος

χρώμα. Για να επιβεβαιωθεί ότι το οστρακοειδές ζει, μπορεί να παρακεντηθεί ο μανδύας 
του με καρφίδα, οπότε η σάρκα συμπτύσσεται.

Καρδιά: Πάλλεται, κυρίως στα μύδια, όταν αφαιρεθεί προσεκτικά τμήμα του

αντίστοιχου κελύφους.

Αλλοίωση

Τα αλλοιωμένα ή νεκρά δίθυρα έχουν κέλυφος ανοικτό ή αυτό ανοίγει με λίγη προσπάθεια 
και είναι ξηρό. Η σάρκα είναι μαλακή, με μελανές ή κίτρινες κηλίδες και δύσοσμη.

Τα οστρακοειδή είναι αφροδισιακά;

Όλοι λένε πως τα οστρακοειδή έχουν αφροδισιακές ιδιότητες. Παρόλα αυτά δεν περιέ-
χουν στη σύστασή τους κάποιο μυστικό συστατικό. Σίγουρα τα οστρακοειδή θαλασσινά 
περιέχουν μια μικρή ποσότητα ψευδάργυρου που σχετίζεται με τις σεξουαλικές ορμόνες, 
δεν έχει όμως τις δυνατότητες του μπλε χαπιού. Άλλωστε, βάσει τελευταίων ερευνών, ο 
ψευδάργυρος συνδέεται με τις σεξουαλικές ορμόνες αλλά καμία επίδραση δε φαίνεται να 
έχει στη λίμπιντο. Η λίμπιντο βρίσκεται στο μυαλό. Μπορεί να είναι το εστιατόριο δίπλα στη 
θάλασσα που φτιάχνει την ερωτική διάθεση και όχι τα μαλάκια. 

3.1.11.  Αλίπαστα

Ονομάζονται τα τρόφιμα που είναι παστωμένα με αλάτι, με σκοπό τη διατήρησή τους για 
αρκετό χρονικό διάστημα. Τα αλίπαστα τρόφιμα χάνουν ορισμένες από τις θρεπτικές τους 
ιδιότητες, και ιδιαίτερα τα κρέατα και τα ψάρια γίνονται αρκετά δύσπεπτα. Όταν όμως δε 
γίνεται κατάχρησή τους, τα αλίπαστα αποτελούν πολύτιμη συμπληρωματική τροφή. 

Τα ψάρια ως αλίπαστα διατηρούνται για αρκετό χρόνο, αποκτούν γεύση και άρωμα ευχά-
ριστο, γίνονται θρεπτικότερα, αλλά δύσπεπτα. Ο βακαλάος είναι ο πιο εύπεπτος από αυτά.  
Συχνά στο βακαλάο παρατηρείται ερυθρά αλλοίωση και το κρέας και η επιφάνειά του απο-
κτούν ερυθρό χρώμα. Αυτό οφείλεται σε μικρόβια. Άλλα μικρόβια μπορεί να δώσουν και 
μελανή ή κίτρινη απόχρωση στο βακαλάο, ενώ είναι δυνατό να αναπτυχθούν μύκητες 
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όπως και σκουλήκια. Παρουσιάζεται επίσης κονιοποίηση, δηλαδή η επιφάνεια του βακα-
λάου αποκτά μια λευκή ή κιτρινόχρωμη σκόνη, ενώ το κρέας προοδευτικά αποσυντίθεται. 
Οφείλεται και αυτό στα μικρόβια.

Δηλητηριάσεις από αλίπαστα

Τα αλίπαστα που έχουν αλλοιωθεί μπορούν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις εάν η αλλοί-
ωση είναι σε προχωρημένο στάδιο ή εάν περιέχουν μικρόβια. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, γι’ 
αυτό τα ύποπτα αλίπαστα πρέπει να καταστρέφονται. 

3.1.12.  Γαλακτοκομικά προϊόντα

3.1.14.1  Γάλα

Τα συνηθισμένα γάλατα του εμπορίου είναι από αγελάδας και ορισμένα από πρόβατο και 
κατσίκα. Εκτός του ασβεστίου, το γάλα περιέχει υδατάνθρακές, πρωτεΐνες, αμινοξέα, λίπος 
(κεκορεσμένα και ακόρεστα λιπαρά οξέα) και βεβαίως βιταμίνες (Α, Β1, Β2, Β6, Β12, C και 
D) και άλατα (κάλιο, μαγνήσιο και φώσφορο).

Είδη γάλακτος

Οι επιχειρήσεις εστίασης βρίσκονται συχνά στο δίλημμα της επιλογής της μορφής του γάλα-
κτος. Οι παράγοντες που θα προσδιορίσουν τη μορφή της συσκευασίας και τον τύπο εξαρ-
τώνται από: 

●  την τιμή

●  τη φέρουσα ικανότητα της ποσότητας (δηλαδή πόση απόδοση έχει στη δική μας συνταγή) 

●  τη γεύση και 

●  τη δυνατότητα αποθήκευσής του (ψυγείο ή αποθήκη) 

Η παρακάτω κατηγοριοποίηση γίνεται βάσει της διάρκειας ζωής του γάλακτος και κατά 
επέκταση βάσει του όγκου και της ποσότητας των θρεπτικών συστατικών του. 

Α. Παστεριωμένο γάλα

Το παστεριωμένο γάλα θερμαίνεται συνήθως στους 72-75 βαθμούς Κελσίου για 15-30 
δευτερόλεπτα. Σκοπός του παστεριωμένου γάλακτος είναι η καταστροφή των παθογόνων 
μικροοργανισμών.

Περιέχει λιγότερους από 10.000 μικροοργανισμούς ανά mL γάλακτος και οι οποίοι δεν είναι 
παθογόνοι ή είναι ανενεργοί. Παρόλη τη θερμική επεξεργασία που υφίσταται το παστερι-
ωμένο γάλα δεν είναι δυνατή η εξόντωση των σποριών και η καταστροφή ορισμένων 
αλλοιωμένων μικροοργανισμών και ένζυμων που έχουν αρνητική επίδραση στην ποιό-
τητα του γάλακτος, των θρεπτικών του συστατικών του (με την πάροδο του χρόνου και 
όχι άμεσα) και στη διάρκεια ζωής του. Δεν παρατηρούνται ουσιαστικές μεταβολές στην 
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ποιό τητα των θρεπτικών στοιχείων του γάλακτος με την επεξεργασία της παστερίωσης. Το 
παστεριωμένο γάλα διατηρείται στο ψυγείο για 4 ημέρες χωρίς να αλλοιωθούν οι φυσι-
κοχημικές του ιδιότητες. Όσο περισσότερο το αφήνουμε στην επικίνδυνη θερμοκρασιακή 
ζώνη (5-65ο C) τόσο πιο γρήγορα τα σπόρια των παθογόνων μικροοργανισμών γίνονται 
ενεργά και αυξάνονται. Αποτέλεσμα θα είναι να «κόψει» το γάλα και να το πετάξετε. Στην 
περίπτωση που σας περίσσεψε μεγάλη ποσότητα γάλακτος, ενοποιήστε τα κουτιά γάλακτος 
και ζεστάνετέ τα στους 75ο C για 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή παστεριώστε το ξανά. Με αυτό 
τον τρόπο θα δώσετε 2 μέρες ζωής επιπλέον στο γάλα σας.

Β. Γάλα υψηλής παστερίωσης

Το γάλα υψηλής παστερίωσης θερμαίνεται συνήθως στους ~100ο C για λίγα δευτερόλεπτα. 
Σκοπός είναι η καταστροφή των αλλοιωμένων μικροοργανισμών και ένζυμων.

Στο γάλα που έχει υποστεί την επεξεργασία της υψηλής παστερίωσης παρατηρείται περι-
ορισμένη επίδραση στα θρεπτικά του συστατικά (όπως πχ μείωση της βιταμίνης C, μικρή 
μετουσίωση πρωτεϊνών) η όποια θεωρείται σχεδόν αμελητέα. Στα φυσικά χαρακτηρι-
στικά του γάλακτος παρατηρείται ελαφριά μεταβολή του αρώματος. Πετυχαίνεται η κατα-
στροφή όλων των βλαστικών μορφών των μικροοργανισμών άλλα όχι και των σποριών. Η 
διάρκεια ζωής του γάλακτος υψηλής παστερίωσης κυμαίνεται από 10-30 μέρες μέσα στο 
ψυγείο.

Γ. U.H.T. γάλα ή αλλιώς γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας ή μακράς διάρκειας

Το γάλα U.H.T. θερμαίνεται συνήθως στους 135 ή 145ο C για 30 δευτερόλεπτα ή ένα δευτε-C για 30 δευτερόλεπτα ή ένα δευτε- για 30 δευτερόλεπτα ή ένα δευτε-
ρόλεπτο αντίστοιχα. Σκοπός της επεξεργασίας αυτής είναι η καταστροφή όλων των μικρο-
οργανισμών και σπόρων καθώς και η καταστροφή των περισσότερων αλλοιωμένων ένζυ-
μων.

Στο γάλα που έχει υποστεί την επεξεργασία U.H.T. παρατηρούνται αλλαγές στα θρεπτικά 
συστατικά, οι οποίες είναι μικρής έκτασης και έντασης (πχ μετουσίωση πρωτεϊνών ~20%, 
μη δραστικότητα- καταστροφή της βιταμίνης C η όποια δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, μια 
και το γάλα δεν είναι η κατεξοχήν πηγή πρόσληψης της βιταμίνης C). 

Αξίζει να σημειωθεί πως ένα μεγάλο πλεονέκτημα του U.H.T. γάλακτος είναι πως είναι 
κατάλληλο για άτομα ευαίσθητα στη λακτόζη, καθώς αύτη διασπάται σε λακτουλόζη (η 
όποια είναι πιο γλυκιά και εύπεπτη από τη λακτόζη και ευθύνεται για την πιο γλυκιά γεύση 
του γάλακτος αυτού). Στα φυσικά χαρακτηριστικά του γάλακτος παρατηρείται μια αμυδρή 
αλλαγή του χρώματος, πιο γλυκιά γεύση και ελαφριά οσμή βρασμένου. Το U.H.T. γάλα είναι 
ένα αποστειρωμένο γάλα που διατηρείται σε ασηπτική συσκευασία και μπορεί να διατηρη-
θεί και εκτός ψυγείου για αρκετούς μήνες (συνήθως 180 μέρες).

3.1.14.2  Γιαούρτι

Το γιαούρτι βιομηχανοποιημένης παραγωγής κυκλοφορεί στην παγκόσμια και ελληνική 
αγορά σε πάρα πολλούς τύπους. Ενδεικτικά αναφέρονται στην παρακάτω λίστα:



402 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Α. Στραγγισμένο (με διαδικασία απομάκρυνσης του ορού του γάλακτος), με πλήρες γάλα 
αγελάδας και ανθόγαλα με λιπαρά που κυμαίνονται από 10% έως 0% (Light). Έχει σφιχτή 
και κρεμώδη υφή και κυκλοφορεί σε πλαστικές συσκευασίες 170 γραμμαρίων (για πρω-
ινό), ενός κιλού και 3 ή 5 κιλών.

Β. Κλασικό αγελάδας ή πρόβειο (χωρίς ανθόγαλα), με λιπαρά από 4% έως και 0% (Light). 
Είναι πιο ρευστό από το στραγγισμένο. Παρασκευάζεται από αποβουτυρωμένο ή ημιαπο-
βουτυρωμένο, νωπό ή συμπυκνωμένο γάλα. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν και τα γιαούρτια 
με πέτσα (υψηλή συγκέντρωση λιπαρών στην επιφάνεια), από παραδοσιακές γαλακτοκο-
μικές μονάδες, σε πλαστικές ή πήλινες συσκευασίες.

Γ. Γιαούρτια ως λειτουργικά τρόφιμα (δηλαδή τρόφιμα με προσθήκη ουσιών με σκοπό 
τη βοήθεια σε προβλήματα υγείας), που βοηθούν σε προβλήματα δυσκοιλιότητας.

Δ. Επιδόρπια γιαουρτιού με προσθήκη φρούτων ή μελιού ή ζάχαρης ή μπισκότων ή 
δημητριακών ή καραμέλας, και σε συνδυασμούς τους.

Γεύση Ελλάδας με … μανιτάρια τηγανιτά με σως γιαουρτιού
Υλικά για 10 μερίδες ορεκτικού

2 κιλά μανιτάρια κλασικά (de Paris)
½ ματσάκι μαϊντανός
30 γρ κράνα αποξηραμένα (προαιρετικά)
30 γρ φουντούκια (προαιρετικά)
5 φύλλα βασιλικός
100 mL extra παρθένο ελαιόλαδο 
Αλάτι, πιπέρι

Δημιουργία

Κόβετε τα μανιτάρια σε τέταρτα και τα σωτάρετε σε καυτό ελαιόλαδο για 15΄ έως ότου 
αρχίσουν να αποκτούν κρούστα τηγανισμένου. Στη μέση του σωταρίσματος προσθέτετε τα 
κράνα και τα φουντούκια. Στο τέλος προσθέτετε τα μυρωδικά ψιλοκομμένα. Σερβίρετε σε 
πιάτο με ντιπ γιαουρτιού, το οποίο έχετε αρωματίσει με το λάδι όπου τηγανήσατε. 

Συμβουλή του σεφ: Τα μανιτάρια στη σύστασή τους έχουν πολύ νερό. Για να 
μπορέσει αυτό το νερό να εξατμιστεί γρήγορα, τοποθετήστε μια στρώση μανι-
τάρια σε ένα μεγάλο τηγάνι.

3.1.14.3  Τυρί

Το τυρί παρασκευάζεται από γάλα, πυτιά και αλάτι. Η κατανάλωση τυροκομικών προϊό-
ντων συμβάλλει σε μια ισορροπημένη διατροφή, αφού το τυρί, όπως και το γάλα, παρέχει 
στον οργανισμό ενέργεια και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των ιστών 
του οργανισμού και ιδιαίτερα των οστών. Τα τυριά περιέχουν μεγάλες ποσότητες πρωτε-
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ϊνών και αμινοξέων μεγάλης βιολογικής αξίας, σημαντικά λιπαρά οξέα που είναι φορείς 
λιποδιαλυτών βιταμινών (A-E-D-K), όλες τις υδατοδιαλυτές βιταμίνες του γάλακτος (βιτα-
μίνες συμπλέγματος B και C) και τέλος άλατα ασβεστίου, απαραίτητα για την ανάπτυξη και 
την καλή λειτουργία του σκελετού.

Στάδια παρασκευής τυριού: 
1. Προεργασία του γάλακτος (τυποποίηση και παστερίωση).
2.  Πήξη του γάλακτος η οποία γίνεται με προσθήκη πυτιάς (όπου πήζει και αποχωρίζεται 

το τυρόγαλα), οξίνιση, ή με την προσθήκη του ενζύμου ρεννίνη. Μετά την πήξη απομέ-
νει το τυρόπηγμα που περιέχει καζεΐνη, λίπος, λίγη λακτόζη, άλατα. Το τυρόγαλα περι-
έχει αλβουμίνη και γλοβουμίνη, το μεγαλύτερο μέρος της λακτόζης, λίπος σε μικρή 
ποσότητα, άλατα. 

3.  Τεμαχισμός τυροπήγματος, ώστε να αποβάλλεται όσο το δυνατόν περισσότερο τυρό-
γαλα για να ωριμάζει καλύτερα. 

4.  Αναθέρμανση τυροπήγματος: Γίνεται ανατάραξη και θέρμανση του τυροπήγματος για 
αποβολή του τυρογάλακτος. 

5. Τοποθέτηση σε καλούπια και πίεση. 
6.  Αλάτιση: Για να εμποδίζεται η ενζυματική δραστηριότητα. Γίνεται με κόκκους αλατιού ή 

άλμη. 
7.  Ωρίμανση: Αυτό είναι το στάδιο όπου αποκτά τις χαρακτηριστικές του ιδιότητες, όπως 

οσμή, γεύση, χρώμα, υφή. Οι πρωτεΐνες διασπώνται σε αμινοξέα και αζωτούχες ενώ-
σεις, η λακτόζη σε γλυκόζη και γαλακτόζη και αυτές, μέσω της ζύμωσης, δίνουν γαλα-
κτικό οξύ. Το λίπος υδρολύεται σε ελεύθερα λιπαρά οξέα. 

Τα τυριά διαχωρίζονται εμπορικά και νομικά ανάλογα με τον τρόπο ωρίμανσης και την 
υγρασία που περιέχουν (Πίνακας: Κατηγορίες τυριών).

Πολύ σκληρά Σκληρά Ημίσκληρα Μαλακά
Τυριά τυρογάλα-
κτος

Π
αρ

αδ
εί

γμ
ατ

α

Παρμεζάνα, 
μυζήθρα ξηρή

Κεφαλοτύρι, 
Γραβιέρα, Τσέ-
νταρ,  
Έμενταλ

Κασέρι,  
Γκούντα, 
Ένταμ, Ροκφόρ

Φέτα,  
Τελεμές, 
Καμεμπέρ

Μυζήθρα, 
Μανούρι, Τυριά 
κρέμας

Χρ
ήσ

η

Ιδανικά για τριμμένο τυρί  
(προσθήκη σε στοιχείο) και  
για σαγανάκι.

Τυριά με 
μαστιχωτή 
υφή. Είναι ιδα-
νικά για πίτσα, 
πεϊνιρλί, καλ-
σόνε.

Ιδανικά για 
σαλάτες

Τυριά που πρέ-
πει να καταναλω-
θούν σχετικά γρή-
γορα. Ιδανικά για 
ορεκτικά

Πίνακας 9. Κατηγορίες τυριών
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Εικόνα 5.  Ελληνικά Τυριά ΠΟΠ (φωτογραφίες)
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Ο χάρτης των ελληνικών τυριών ΠΟΠ 

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ιούλιος 2012)

Αν.Μακεδονία & Θράκη

Φέτα όλες οι περιφερειακές ενότητες, Κασέρι ∆ράμας-Καβάλας-Σερρών-Ξάνθης

Δυτική Ελλάδα

Ανεβατό Κοζάνης-Γρεβενών, Μπάτζος – Φέτα – Κασέρι – Μανούρι- Κεφαλογραβιέρα 
παράγουν Φλώρινα – Κοζάνη – Καστοριά – Γρεβενά

Κεντρική Μακεδονία

Μπάτζο και Μανούρι όλες οι περιφερειακές ενότητες εκτός των Σερρών, Φέτα & Κασέρι 
όλες οι περιφερειακές ενότητες 

Θεσσαλία

Γραβιέρα Αγράφων, Φέτα-κασέρι-μανούρι-γαλοτύρι-μπάτζος όλες οι περιφερειακές ενό-
τητες

Ήπειρος

Μετσοβόνε Ιωαννίνων, Φέτα – Κεφαλογραβιέρα – Γαλοτύρι όλες οι περιφερειακές ενότη-
τες

Κρήτη

Γραβιέρα όλες οι περιφερειακές ενότητες, ξυνομυτζήθρα Κρήτης, πηχτόγαλο Χανίων, 
ξήγαλο Σιτείας

Πελοπόννησος

Φέτα όλες οι περιφερειακές ενότητες, Σφέλα Αρκαδίας

Δυτική Ελλάδα

Φέτα όλες οι περιφερειακές ενότητες, Κεφαλογραβιέρα αιτωλοκαρνανίας

Βόρειο Αιγαίο

Λαδοτύρι Μυτιλήνης, Καλαθάκι Λήμνου, Φέτα Λέσβου, Κασέρι Λέσβου

Νότιο Αιγαίο

Γραβιέρα Νάξου, Σαν Μιχάλη Σύρου, Κοπανιστή Κυκλάδων

Αττική

Φέτα όλες οι περιφερειακές ενότητες

Στερεά Ελλάδα

Φορμαέλλα Αράχωβας, Φέτα όλες οι περιφερειακές ενότητες, Κατίκι ∆ομοκού (Φθιώτιδα), 
Κεφαλογραβιέρα Ευρυτανίας και Αιτωλοκαρνανίας
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Φέτα

ΤΥΡΙ…ΣΗΜΑΙΝΕΙ…ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΕΤΑ

Γνωρίζετε ότι ...

Η προέλευση της φέτας από την αρχαία Ελλάδα αναφέρεται στον περίφημο μύθο του 
Κύκλωπα Πολύφημου. Ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος κατασκευαστής της φέτας. Κουβα-
λώντας το γάλα από τα πρόβατα κάθε μέρα μέσα σε προβιές ζώων διαπίστωσε πως το 
γάλα γινόταν στερεό, εύκολα αποθηκεύσιμο και νοστιμότατο.                  

                                                                                             

 Όνομα

Πιστεύεται ότι το βυζαντινό όνομα της φέτας ήταν «πρόσφατος» (τυρός). Το όνομα φέτα είναι 
ιταλικής προέλευσης και προέρχεται από μια αναφορά του 17ου αιώνα στο είδος αυτού του 
τυριού το οποίο κοβόταν σε φέτες για να τοποθετηθεί στα βαρέλια. Πλέον αυτό το τυρί είναι 
γνωστό σε όλο τον κόσμο. Περισσότεροι από 115.000 τόνοι φέτας παράγονται κάθε χρόνο 
στη χώρα μας, ενώ εκτιμάται πως κάθε Έλληνας καταναλώνει περίπου 10 κιλά ετησίως 
(πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2009).

Ο δεκαπεντάλογος της ΦΕΤΑΣ 

Η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος, με αφορμή την αποκλειστική κατοχύρωση του ονόματος 
ΦΕΤΑ (προϊόν ΠΟΠ) στην Ελλάδα από 15/10/2007 (ΚΑΝ(ΕΚ) 1829/2002 άρθρο 2), εξέδωσε 
αφίσα με τον «15λογο της φέτας». 
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1.  Είναι κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που οφείλουμε με κάθε θεμιτό τρόπο 
να προστατεύουμε και να προβάλλουμε.

2.  Αποτελεί σημαντικό τμήμα του διαιτολογίου μας, καθώς καθένας από μας καταναλώ-
νει περισσότερα από 10 κιλά το χρόνο, κάτι που δε συμβαίνει με κανένα άλλο τυρί στον 
κόσμο. 

3.  Αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ελληνικό παραδοσιακό προϊόν Προ-
στατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

4.  Η πιστή εφαρμογή των νομοθετημένων προδιαγραφών της αποτελεί προϋπόθεση για 
τη συνέχιση της προστασίας της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5.  Θετικές προοπτικές για την εμπορική της επιτυχία διασφαλίζονται μόνο με υψηλή ποιό-
τητα προϊόντος και ανταγωνιστικό κόστος.

6.  Παρασκευάζεται και ωριμάζει αποκλειστικά και μόνο σε νομοθετικά οριοθετημένη 
γεωγραφική περιοχή που συγκροτούν η Θράκη, η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, 
η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος και ο νομός Λέσβου, από νωπό πρόβειο γάλα ή μίγ-
ματά του με γίδινο, σε αναλογία μέχρι 30%. Αυτό το γάλα παράγεται από φυλές ζώων 
εκτρεφόμενες παραδοσιακά στις παραπάνω περιοχές των οποίων η διατροφή βασίζε-
ται στη φυσική της χλωρίδα.

7. Ωριμάζει για τουλάχιστον 60 ημέρες.
8.  Η υγρασία της δεν πρέπει να υπερβαίνει το 56% ενώ η λιποπεριεκτικότητά της επί ξηρού 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 43%.
9.  Απαγορεύεται η παρασκευή της εκτός της νομοθετικά οριοθετημένης γεωγραφικής 

περιοχής παραγωγής της.
10.  Απαγορεύεται η παρασκευή της εντός της οριοθετημένης περιοχής από πρόβειο και 

γίδινο γάλα που δεν παράγεται σε αυτή.
11.  Απαγορεύεται η παρασκευή της από άλλα είδη γάλακτος εκτός του πρόβειου και του 

γίδινου.
12.  Απαγορεύεται η προσθήκη στο γάλα της τυροκόμησης αγελαδινού γάλακτος, συμπυ-

κνωμένου γάλακτος, σκόνης γάλακτος, πρωτεϊνών γάλακτος και καζεϊνικών αλάτων.
13.  Απαγορεύεται η χρήση αντιβιοτικών, συντηρητικών και χρωστικών σε όλα τα στάδια 

της παρασκευής της.
14.  Απαγορεύεται να αναγράφονται επί της συσκευασίας της πληροφορίες και διατροφικοί 

ισχυρισμοί που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παραπληροφορούν τους 
καταναλωτές.

15.  Απαγορεύεται, με αγορανομική διάταξη, το τυρί στην ελληνική χωριάτικη σαλάτα να 
είναι άλλο εκτός από ΦΕΤΑ.

Γεύση Ελλάδας με … σουσαμένιο τραγανό τυρί φέτα και μέλι ανθέων

Υλικά για 4 φέτες πανέ (για ορεκτικό)

1 κομμάτι κατσικίσιο τυρί φέτα  (100 γρ) 
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1 κουταλάκι του γλυκού σουσάμι (ωμό, ξανθό ή μαυροσήσαμο)
1 φλ. αλεύρι, 1/2 φλ. νερό, 1 αβγό ή 2 φύλλα κρούστας
2 κουταλιές σούπας μέλι ανθέων ή θυμαρίσιο

Δημιουργία με κουρκούτι

Ξεχωρίζετε τον κρόκο και κρατάτε το ασπράδι του αβγού σε ένα μπολ. 
Χτυπάτε ελαφρώς το ασπράδι με λίγο νερό (5 mL). Σε ένα δεύτερο 
μπολ βάζετε αλεύρι και σε ένα τρίτο το σουσάμι. Βουτάτε τα κομμάτια 
της φέτας στο ασπράδι, μετά στο αλεύρι και στη συνέχεια στο σου-
σάμι. Σε αντικολλητικό τηγάνι βάζετε λίγο βούτυρο (ή ελαιόλαδο) και 
τηγανίζετε μέχρι να ροδίσει η κρούστα και από τις δύο πλευρές. Γαρ-
νίρετε με φέτες ή τέταρτα πορτοκαλιού. Τέλος περιχύνετε με μέλι και 
το σερβίρετε ζεστό. Μην ξεχνάτε πως το πετυχημένο σαγανάκι είναι καυτό, και αυτό που θα 
το «προδώσει» είναι το «τσιτσίρισμα» που θα ακουστεί από τις σταγόνες του πορτοκαλιού. 

∆ημιουργία με φύλλο κρούστας: πουδράρετε τη φέτα με τη μισή ποσότητα σουσαμιού και 
τη φακελώνετε μέσα στο φύλλο κρούστας. Τηγανίζετε σε αντικολλητικό τηγάνι με λίγο βού-
τυρο (ή ελαιόλαδο) μέχρι να ροδίσει η κρούστα και από τις δύο πλευρές. Σερβίρετε όπως 
παραπάνω.

Συμβουλή του σεφ: Για να μη σας καεί το σουσάμι, μπορείτε να το ρίξετε στο 
τέλος, καβουρδισμένο. 

Γεύση Ελλάδας με … κασεροκροκέτες 
Υλικά για 26 τεμάχια (ορεκτικό) 

850 γρ τυρί κασέρι (ή γκούντα Ολλανδίας)
150 γρ τυρί κεφαλοτύρι Κρήτης ή Νάξου (της Νάξου είναι πιο πικάντικο)
4 αβγά μεγάλα
80 γρ κορν φλάουρ
7 γρ μπέικιν πάουντερ ( ½ κ.γ.)

Δημιουργία

Στην παραπάνω συνταγή χρησιμοποιείστε κορν φλάουρ και όχι αλεύρι. Έτσι, το χρώμα θα 
παραμένει συνεχώς χρυσοκίτρινο και δε θα μαυρίζει όπως συμβαίνει όταν χρησιμοποι-
είτε αλεύρι.

Τρίβετε τα τυριά στο μίξερ ή στον τρίφτη χεριού (στις χοντρές τρύπες το γκούντα, στις ψιλές 
το κεφαλοτύρι). Τα βάζετε σε ένα σκεύος και τα αφήνετε εκτός ψυγείου για 15΄, ώστε να 
μαλακώσουν και να ζυμώνονται εύκολα. Στη συνέχεια προσθέτετε τα υπόλοιπα υλικά και 
ζυμώνετε πολύ καλά μέχρι να γίνει ομοιογενές το μίγμα. Πλάθετε σε σχήμα κροκέτας ή σε 
μπαλάκια και τα τηγανίζετε σε μέτρια δυνατή φριτέζα μέχρι να φουσκώσουν και να απο-
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κτήσουν μια τραγανή κρούστα. Πριν τα τηγανίσετε αφήστε τα στο ψυγείο για να σφίξουν. Η 
συγκεκριμένη συνταγή δε χρειάζεται πανάρισμα. Το κεφαλοτύρι θα δώσει σκουρόχρωμα 
στίγματα και το κασέρι με το κορν φλάουρ ένα χρυσοκίτρινο χρώμα και τραγανή υφή.

Γνωστά ξένα τυριά
Τα ποιο γνωστά τυριά παγκοσμίως (Πίνακας: Γνωστά ευρωπαϊκά τυριά) είναι το καμε-
μπέρ (Γαλλία), το ένταμ (Ολλανδία), η παρμεζάνα (Ιταλία), μοτσαρέλα (Ιταλία) και το γκούντα 
(Ολλανδία). Η αντικατάστασή τους με ελληνικά τυριά είναι μία ορθή πρακτική για αύξηση 
της ικανοποίησης των πελατών. Οι επισκέπτες της κάθε περιοχής επιθυμούν να γευτούν 
τοπικά προϊόντα και όχι τις ίδιες γεύσεις της χώρας τους. Βεβαίως θα υπάρχει και η ποικι-
λία, όταν βέβαια το επιτρέπει το προφίλ της επιχείρησης, πχ ιταλικό εστιατόριο, μεσογειακή 
ταβέρνα, γαλλική ροτισερί.

 

Πίνακας 11.  Γνωστά ευρωπαϊκά τυριά

Ιδανικές προτάσεις για υιοθέτηση ελληνικών τυριών στα εδέσματα της επιχείρησης:
●  Ημίσκληρο κασέρι vs μοτσαρέλα 
●  Κατίκι ∆ομοκού vs κότατζ
●  Κεφαλογραβιέρα vs γκριέρ
●  Καπνιστό Μετσόβου vs προβολόνε

Τα ελληνικά τυριά έχουν συνήθως σαν βάση το κατσικίσιο ή το πρόβειο γάλα. Η θερμιδική 
τους αξία (Πίνακας: ∆ιατροφική αξία τυροκομικών) είναι σχεδόν ίδια με αυτά που προέρ-
χονται από αγελαδινό γάλα. Υπερτερούν όμως σε θρεπτική αξία. Προτιμήστε τα, τονώστε 
την ελληνική κοινωνία!
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Ενδεικτική σύσταση 
συστατικών σε  

τυροκομικά προϊόντα:

Ανά 100 g

Πρωτεΐνες g Λίπος g Υδατάνθρακες g
Ενέργεια 

kcal

Κασέρι 24 25 0 321

Κασέρι light 36 10 0 234

Γραβιέρα Κρήτης 25 25 0 325

Φέτα 17 21 0 250

Κότατζ 11 4 3 92

Γκούντα 23 28 0 344

Πίνακας 12.  ∆ιατροφική αξία τυροκομικών

Γεύση Ιταλίας με ...σοφρίτο σπαγγέτι καρμπονάρα

Υλικά
500 γρ σπαγγέτι
150 γρ μπέικον ωμό ( πανσέτα)
100 γρ κρεμμύδι 
30 γρ βούτυρο
150 γρ parmigiano reggiano (παρμεζάνα) τριμμένη
4 αβγά ολόκληρα (ένα αβγό για κάθε μερίδα)
αλάτι, λίγο πιπέρι μαύρο

Δημιουργία

Ετοιμάζετε σε ένα μπολ ένα μείγμα με την παρμεζάνα, τους κρόκους και το αλατοπίπερο. Σε 
ένα τηγάνι λιώνετε το βούτυρο, τσιγαρίζετε σε σιγανή φωτιά το κρεμμύδι κομμένο σε πολύ 
λεπτές φέτες, και τρία λεπτά πριν να είναι έτοιμο προσθέτετε το μπέικον κομμένο σε μικρές 
λωρίδες και συνεχίζετε το τσιγάρισμα.

Βράζετε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό μέχρι να γίνουν αλ ντέντε (al dente), τα σουρώ-
νετε, τα κρυώνετε ελαφρώς και τα βάζετε στην κατσαρόλα όπου τα βράσατε χωρίς να τα κρυ-
ώσετε. Προσθέτετε το μπέικον, ανακατεύετε για να πέσει η θερμοκρασία των ζυμαρικών. 
Έπειτα περιχύνετε το μείγμα με τα αβγά και ανακατεύετε γρήγορα για να μη ψηθεί το αβγό. 
Σερβίρετε τη μακαρονάδα με τη συνοδεία έξτρα τριμμένης παρμεζάνας. 

3.1.13.  Κρέας

Το κρέας είναι ίσως το σπουδαιότερο είδος τροφίμου και η μεγαλύτερη χρηματική επέν-
δυση για τις επισιτιστικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μερίδιο 
του συνολικού κόστους των τροφίμων, αλλά και το κύριο κριτήριο αξιολόγησης ενός γεύ-
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ματος. Είναι γνωστό ότι δε νοείται πλήρες μενού αν το κυρίως πιάτο δεν περιλαμβάνει μία 
παρασκευή κρέατος, εκτός βέβαια εάν πρόκειται για άτομα που δεν καταναλώνουν κρέας 
ή που προτιμούν να μην καταναλώσουν κρέας για λόγους υγείας, θρησκείας, πεποιθή-
σεως. Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς το κρέας είναι από τα πιο εύγευστα και από τα πιο θρε-
πτικά τρόφιμα. Για ορισμένους το κρέας αποτελεί το κλασσικό κυριακάτικο γεύμα (συνή-
θως το ορίζει η θρησκεία), για άλλους απαραίτητο στοιχειό επιβίωσης, ενώ ορισμένοι το 
αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη, είτε για λόγους υγείας είτε για λόγους ηθικής. Πάντως το 
κρέας εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η προ-
ετοιμασία ενός μενού. 

Παρακάτω διακρίνονται τα είδη των κρεάτων που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από 
τις επισιτιστικές επιχειρήσεις, ο τρόπος αγοράς τους και η περίοδος παραγωγής τους.

Είδος Τρόπος αγοράς Περίοδος διάθεσης

Αρνί Ολόκληρο, ειδικά τεμάχια (καρέ, μπούτι) Απρίλιος - Μάιος

Βοδινό Ολόκληρο, ειδικά τεμάχια (Ε1, Ε2, Ο1, Ο2) Όλο το χρόνο

Μοσχάρι Ολόκληρο, ειδικά τεμάχια (Ε1, Ε2, Ο1, Ο2) Όλο το χρόνο

Βουβάλι Ολόκληρο, ειδικά τεμάχια (Ε1, Ε2, Ο1, Ο2) Όλο το χρόνο

Χοιρινό Ολόκληρο, ειδικά τεμάχια (μισάδι) Σεπτέμβριος–Απρίλιος (τα μικρά)

Κοτόπουλο
Ολόκληρο, ειδικά τεμάχια  
(μπούτι, στήθος, φτερούγες)

Όλο το χρόνο

Κουνέλι Ολόκληρο Όλο το χρόνο

Πίνακας 13. Εποχικότητα κρεάτων

Όλα τα σφάγια ελέγχονται από την κτηνιατρική υπηρεσία που παρευρίσκεται στα σφαγεία, 
και τα κρέατα εξετάζονται ως προς την καταλληλότητά τους και στη συνέχεια χαρακτηρίζο-
νται. Τα κρέατα διατίθενται στην αγορά ως νωπά ή ως κατεψυγμένα.

Η θρεπτική αξία του κρέατος είναι μεγάλη, αρκεί να καταναλώνεται με μέτρο. Το κρέας 
αποτελεί πολύτιμη πηγή πρωτεϊνών και παρέχει μέταλλα όπως το σίδηρο, καθώς και βιτα-
μίνη της ομάδας Β. Τα εντόσθια και κυρίως το συκώτι είναι πιο πλούσια σε βιταμίνες, περι-
έχουν όμως μεγάλη ποσότητα χοληστερόλης. Οι πρωτεΐνες του κρέατος περιέχουν πολλά 
αμινοξέα, γι’ αυτό και θεωρούνται υψηλής θρεπτικής αξίας. Μικρές ποσότητες κρέατος 
είναι αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού σε πρωτεΐνες. Το 
κρέας, με εξαίρεση το συκώτι, δεν περιέχει καθόλου υδατάνθρακες. Η περιεκτικότητα του 
κρέατος σε λιπαρά διαφέρει σε κάθε κομμάτι ανάλογα με τη ράτσα, τις συνθήκες διαβίω-
σης και τη διατροφή του ζώου.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ζώου 
Τα κριτήρια που επηρεάζουν και καθορίζουν την ποιότητα του κρέατος, επομένως και την 
εμπορική του αξία, είναι:
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Το είδος του ζώου: Το κρέας του κάθε είδους σφαγίου εκτιμάται διαφορετικά όχι μόνο 
μεταξύ των κρατών, αλλά και μεταξύ των διάφορων περιοχών του ίδιου κράτους. Η συνέ-
πεια είναι να κατατάσσεται σε διαφορετικές ποιοτικές διαβαθμίσεις, τουλάχιστον σε επί-
πεδο κρατών, ανάλογα με τις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού. Το κρέας των αβγο-
ειδών για παράδειγμα έχει άλλη ποιοτική αξία στην Ελλάδα και άλλη στην Κεντρική και 
Βόρεια Ευρώπη.

Το φύλο και η ηλικία: Το φύλο και περισσότερο η ηλικία του ζώου παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην ποιότητα των κρεάτων, δεδομένου ότι, ειδικά η ηλικία, επηρεάζει τη θρεπτική αξία και 
την τρυφεράδα του κρέατος.

Η τροφή: Παίζει σπουδαίο ρόλο στην ποιότητα του κρέατος δεδομένου ότι προσδίδει στο 
κρέας και στο λίπος το χρωματιστό, την οσμή και τη γεύση του. Ειδικά για τα βοοειδή, τα 
χοιρινά και τα πουλερικά το είδος της τροφής έχει μεγάλη σημασία.

Ο βαθμός πάχυνσης του ζώου: Η πάχυνση συντελεί στη βελτίωση της ποιότητας του κρέ-
ατος, καθώς με την αύξηση της ποσότητας λίπους και πρωτεϊνών αυξάνει και η απόδοση, 
η τρυφεράδα, η γευστικότητα και η θρεπτική αξία του κρέατος.

Η συνεκτικότητα του κρέατος: Το ποιοτικά ανώτερο κρέας πρέπει να είναι συνεκτικό και 
όχι πλαδαρό. Η συνεκτικότητα του κρέατος σχετίζεται άμεσα με το βαθμό πάχυνσης του 
ζώου. Τα ισχνά ζώα έχουν συνήθως πλαδαρό κρέας.

Το χρώμα: Το χρώμα του ποιοτικά ανώτερου κρέατος είναι από ελαφρύ μέχρι βαθύ κόκ-
κινο, ανάλογα με την ηλικία του ζώου.

Καλή μυϊκή ανάπτυξη: Καλή μυϊκή ανάπτυξη σημαίνει ότι το σφάγιο έχει μεγαλύτερη από-
δοση σε κρέας.

Στα βοοειδή η μυϊκή ανάπτυξη εκτιμάται από το πάχος της τομής του επιμήκους πηχυαίου 
μυός, μεταξύ 11ης και 12ης ή 12ης και 13ης πλευράς κατά τον τεμαχισμό.

Στα χοιρινά η μυϊκή ανάπτυξη εκτιμάται από τον όγκο του σώματος και των τομών πάνω 
στο κρέας.

Στα προβατοειδή η μυϊκή ανάπτυξη εκτιμάται από την ανάπτυξη των μηρών.

Έλλειψη αλλοιώσεων και ελαττωμάτων: Μώλωπες, τραύματα, κατάγματα, αλλοιώσεις 
πάνω στο δέρμα των πουλερικών, υπολείμματα φτερών κλπ είναι στοιχεία που υποβαθμί-
ζουν την ποιότητα του κρέατος.

Οργανοληπτικοί χαρακτήρες: Τρυφερότητα, οσμή, θρεπτική αξία. Αυτά λαμβάνονται 
υπόψη στην κατάταξη ενός κρέατος η τροφίμου γενικότερα, στη μια ή την άλλη ποιότητα.
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Παράγοντες που προσδιορίζουν τις 
οργανοληπτικές ιδιότητες του κρέατος:

Παράγοντες που προσδιορίζουν τη 
θρεπτική αξία του κρέατος:

Χρωματισμός 
Κατανομή του λίπους εντός του μυός 
Υφή (μήκος ινών κλπ)
Εμφάνιση στην τομή 
Γεύση 
Οσμή (άρωμα)
Τρυφερότητα
Σύσταση 
Χυμώδες

Λευκώματα (εκτός των λευκωμάτων του 
συνδετικού ιστού
Λίπος 
Βιταμίνες 
Υδατάνθρακες 
Ιχνοστοιχεία και μεταλλικά άλατα 
Γεύση και οσμή

Παράγοντες που προσδιορίζουν τη 
υγιεινή και τοξικολογική κατάσταση του 
κρέατος:

Παράγοντες που προσδιορίζουν τις 
τεχνολογικές ιδιότητες του κρέατος:

Περιεκτικότητα σε παθογόνους 
μικροοργανισμούς 

Ενεργότητα του ύδατος 

Περιεκτικότητα του κρέατος σε κατάλοιπα 
(αντιβιοτικά, ορμόνες, θυρεοστατικά), σε 
βαρέα μέταλλα, διοξίνες κλπ. 

ΙΣΥ (Ικανότητα συγκράτησης ύδατος του 
κρέατος)

Σύσταση (σκληρό, μαλθακό του κρέατος) 

Οξύτητα ή pH του κρέατος

Περιεκτικότητα σε συνδετικό ιστό

Περιεκτικότητα σε λίπος και κατάσταση 
του λίπους 

Πίνακας 14.  Παράγοντες ποιότητας κρεάτων

Εναποθήκευση τεμαχίων σφαγίου 

Επειδή το κρέας αλλοιώνεται γρήγορα, το κόψιμό του πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προ-
σοχή. Το κρέας πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 0 και 2ο C. Τα διάφορα είδη 
πρέπει να τα κρεμάμε στο τσιγκέλι ξεχωριστά ή να τα βάζουμε σε ειδικούς κάδους στο 
ψυγείο. Επειδή το κρέας χάνει γρήγορα βάρος κατά την εναποθήκευσή του στα ψυγεία, 
συχνά κόβεται σε κομμάτια αμέσως μετά τη σφαγή και συσκευάζεται σε κενό αέρος. Αυτού 
του είδους η εναποθήκευση είναι εγγυημένη. Η συντήρηση σε κενό αέρος αποτελεί σωστή 
μέθοδο συντήρησης μόνο αν πραγματοποιηθεί παράλληλα με κατάψυξη ή βαθιά ψύξη του 
προϊόντος. Στην περίπτωση που είναι νωπό το κρέας, τότε πρέπει να ξετυλίγετε το κρέας 
που αγοράσατε από το χασάπη και να αφαιρείτε το πλαστικό περιτύλιγμα, καθώς όταν δεν 
αναπνέει αποκτά στην επιφάνειά του κολλώδη υφή και δυσάρεστη μυρωδιά. Κάθε φορά 
που πρόκειται να μαγειρέψετε ένα τεμάχιο κρέας είναι καλό να το πλένετε με κρύο νερό 
πριν από την κοπή του σε μικρά τεμάχια, ώστε να καθαρίζεται από τυχόν ξένα σώματα και 
μυρωδιές (ταγγισμένα υγρά).
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Τύποι κρέατος στο εμπόριο

i. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ

 Βραστά ή θερμικής επεξεργασίας
 Αέρος ή ζύμωσης
 Ημίξερα μερικής ωρίμανσης
 Νωπά ή ωμά αλλαντικά 
 Λοιπά προϊόντα (πατέ, αλλαντικά ήπατος, πηκτές)

ii. ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

 Κονσέρβες κρέατος
 Κονσέρβες προϊόντων αλλαντοποιίας
 Κονσέρβες έτοιμων φαγητών

iii. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ (κρεατοσκευάσματα)

 Κιμάς
 Σουβλάκι
 Γύρος
 Μπιφτέκι, σουτζουκάκι κλπ

iv. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

 Σούπες, ζωμοί κρέατος
 Σκόνη κρέατος 
 Εκχυλίσματα κρέατος
 Οποί κρέατος
 Ζελατίνη
 Σάλτσες κρέατος

Ενδεικτική σύσταση συστατικών σε νωπό άπαχο 
κρέας (πηγή: ΑΠΘ)

ΒΟΕΙΟ

ΚΡΕΑΣ

ΧΟΙΡΕΙΟ

ΚΡΕΑΣ

ΠΡΟΒΕΙΟ

ΚΡΕΑΣ

Υγρασία 72,0% 72,0% 73,0%

Πρωτεΐνες 20,8% 20,4% 19,0%

Λίπος 5,6% 6,2% 6,5%

Συντελεστής πρωτεϊνικής αξίας 2,3% 2,3% 2,3%

Βιολογική αξία πρωτεϊνών 72,0% 74,0% 72,0%

Συντελεστής πρακτικής χρησιμοποίησης των πρω-
τεϊνών

71,0% 71,0% 71,0%
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 
Μέσες τιμές που λήφθηκαν από έρευνα του πανεπιστημίου της Νάπολης (Ιταλία)

Πρωτεΐνες 
%

Λίπη 
% Χοληστερόλη % Σίδηρος 

%
Θερμίδες 

%

ΒΟΥΒΑΛΟΣ 22-26 1,3-1,8 30-40 2 130

ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΣ 22-26 2 58-68 0 97-114

ΒΟΔΙΝΟ 18-27 10-28 60-100 0,3-1,6 260-300

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 27-32 3-4 73-86 0 140-165

ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 26 15 92 0 241

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 26 22 99 0 323

Πίνακας 15.  ∆ιατροφική αξία κρέατος9

Το μαρινάρισμα στη μαγειρική

Το μαρινάρισμα είναι μία διαδικασία που δυναμώνει τη γεύση σε κρέατα, λαχανικά και 
ψάρια πριν μαγειρευτούν. Αν και υπάρχουν δεκάδες συνδυασμοί υλικών για μαρινάδες, το 
τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την έμπνευση του καθενός μας ανάλογα με το είδος της 
τροφής που θέλει να μαρινάρει ή με το βασικό υλικό της μαρινάδας.
Οι περισσότερες μαρινάδες έχουν τρία βασικά συστατικά: 
●  υγρό στοιχείο με οξύτητα που μπορεί να είναι κρασί, ξύδι, χυμός από λεμόνι ή πορτο-

κάλι
●  λίγο λάδι 
●  μπαχαρικά ή μυρωδικά 

Το κρασί ή ο χυμός λεμονιού μαλακώνει και κάνει πιο τρυφερά τα κρέατα, ενώ προσθέτει 
και άρωμα αν το ξύδι ή το κρασί είναι αρωματικά. Μπορούμε ακόμη να μαρινάρουμε σε 
γιαούρτι (όξινο) που και αυτό μαλακώνει τα κρέατα και ταιριάζει πολύ με κοτόπουλο, αρνί 
και κουνέλι.

Το λάδι δίνει σώμα στη μαρινάδα και βοηθά να διατηρούν τα κρέατα την υγρασία τους. 
Συνήθως μαρινάρουμε σε άγευστα και άοσμα λάδια όπως το ηλιέλαιο, αλλά σε περιπτώ-
σεις που θέλουμε πιο έντονη γεύση χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. Τα μυρωδικά και τα μπα-
χαρικά αφήνουν το κάθε ένα το ιδιαίτερο άρωμά του. Πολλές φορές προσθέτουμε στις 
μαρινάδες και λαχανικά όπως κρεμμύδι, καρότο, σέλινο κλπ. 

Ο χρόνος μαριναρίσματος εξαρτάται τόσο από το βασικό τρόφιμο που μαρινάρουμε όσο και 
από τα υλικά της μαρινάδας. Έτσι, τα κρέατα κομμένα σε μεγάλες μερίδες πρέπει να μεί-

9. Ορατό λίπος είναι αυτό που φαίνεται και μπορούμε εύκολα να το αφαιρέσουμε πριν μαγειρέψουμε το 
κρέας. Tο χοιρινό έχει το περισσότερο ορατό λίπος, ενώ το μοσχάρι το περισσότερο κρυμμένο ενδο-
μυϊκά (μέσα στο κρέας) λίπος, με αποτέλεσμα να λαμβάνουμε όλη την ποσότητα του λίπους του.
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νουν σε μαρινάδα τουλάχιστον 24 ώρες μέχρι δύο ημέρες περίπου. Προσέχουμε βέβαια 
τα μικρότερα και πιο τρυφερά ίσως κομμάτια να μη  μαριναριστούν τόσο πολύ, γιατί μπορεί 
να ψηθούν από τα οξέα της μαρινάδας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ψάρια και τα θαλασσινά 
γενικότερα, αλλά και με τα λαχανικά,  τα οποία μαρινάρουμε από 30 λεπτά μέχρι δύο ώρες, 
ενώ τα  πουλερικά από 12 έως 24 ώρες.
Με το μαρινάρισμα εξαλείφουμε κατά ένα μέρος την ιδιάζουσα μυρωδιά που έχουν τα 
κυνήγια, και κυρίως το αγριογούρουνο, το αγριοκάτσικο, το ελάφι κλπ.
Όπως όλες οι τεχνικές στη μαγειρική έτσι και το μαρινάρισμα έχει τα δικά του μικρά μυστικά. 
Για σωστό μαρινάρισμα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε τα παρακάτω:
●  ∆ιατηρήστε τα μαριναρισμένα τρόφιμα πάντα στο ψυγείο. 
●  Μαρινάρετε σε σκεύη ανοξείδωτα, γυάλινα για να μην απορροφούν μυρωδιές και 

ξένες ουσίες. Ασφαλίστε ερμητικά το σκεύος μαριναρίσματος.
●  Ανακατέψτε πολύ καλά τα υλικά της μαρινάδας για να υπάρξει ομοιογένεια.
●  Όταν μαρινάρετε κρέας πρέπει να το γυρίζετε αρκετές φορές για να μαριναριστεί από 

όλες τις πλευρές. 
●  Όσο πιο χοντρά κομμάτια κρέατος μαρινάρετε τόσο περισσότερο χρόνο τα αφήνετε στην 

μαρινάδα (2-12 ώρες).
●  Μπορούμε να τυλίξουμε τα μπαχαρικά σε ένα κομμάτι ύφασμα (τουλουπάνι) αν θέλουμε 

το κρέας ή το ψάρι καθαρά. 
●  Ο χυμός από εσπεριδοειδή και η μπίρα δίνουν αρωματικές μαρινάδες.

Εάν λοιπόν θέλετε να μαρινάρετε κρέας θα ξεκινήσετε από το κρασί (λευκό ή κόκκινο, 
ανάλογα με τη σάλτσα που επιθυμείτε), θα προσθέσετε λίγες κουταλιές της σούπας ελαιό-
λαδο, λίγο σκόρδο τριμμένο για περισσότερη γεύση, θυμάρι ή μαντζουράνα, μερικούς κόκ-
κους πιπέρι, μία κουταλιά μουστάρδα και θα καλύψετε με το μείγμα το κρέας. Αυτή είναι 
η πιο κλασική συνταγή για μαρινάρισμα, αλλά με λίγη έμπνευση και φαντασία μπορείτε να 
δημιουργήσετε πολύ νόστιμους συνδυασμούς. Για παράδειγμα βάλτε ούζο, ξύδι, κόλιαν-
δρο, χυμό λάϊμ και καυτερές πιπεριές για κοτόπουλο ή σόγια σος, τζίντζερ, λέμονγκρας και 
ριζόξυδο για πιο ανατολίτικες γεύσεις, ή ελαιόλαδο, βασιλικό, σκόρδο, θυμάρι, κάπαρη και 
δεντρολίβανο για μεσογειακό άρωμα.

Η μαρινάδα μπορεί να γίνει ο ζωμός μέσα στον οποίο θα μαγειρευτεί το κρέας ή το κοτό-
πουλο, ή να γίνει ακόμη και μια νόστιμη συνοδευτική σάλτσα. Αφού μαρινάρετε τα κρέ-
ατα ή τα ψάρια τα  στραγγίζετε πολύ καλά, τα σοτάρετε σε λίγο λάδι ή βούτυρο, προσθέ-
τετε τη μαρινάδα και συνεχίζετε το μαγείρεμα. Αν ψήσετε στη σχάρα ή στο γκριλ το κρέας 
ή το ψάρι ή τα λαχανικά, βράζετε τη μαρινάδα ξεχωριστά μέχρι να γίνει μία δεμένη σάλ-
τσα, προσθέτετε αλατοπίπερο αν χρειάζεται και τη σερβίρετε. Έτσι, σάλτσα και κρέας ή ψάρι 
έχουν την ίδια γεύση και τα ίδια αρώματα. Για παράδειγμα, δοκιμάστε να μαρινάρετε ψάρι 
για 30 λεπτά σε λίγο ελαιόλαδο, χυμό πορτοκαλιού και λάϊμ, με ψιλοκομμένο άνηθο και 
σπασμένους κόκκους πράσινου πιπεριού. Στραγγίστε το ψάρι και ψήστε το στη σχάρα ή 
στο φούρνο. Βράστε τη μαρινάδα σε χαμηλή φωτιά για 10 λεπτά, αλατοπιπερώστε και έχετε 
έτοιμη τη σάλτσα του.
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Ιδέες για μαρινάδες
●  Για μοσχαράκι: ξερό κρεμμύδι, ξύσμα λεμονιού, ηλιέλαιο, λευκό κρασί, φύλλα δάφνης, 

πράσινο, κόκκινο και μαύρο πιπέρι.
●  Για κοτόπουλο: γιαούρτι, μουστάρδα, φασκόμηλο, ρίγανη, σκόρδο και λίγη πάπρικα.
●  Για χοιρινό: λευκό κρασί, κόλιανδρος, εστραγκόν, φύλλα δάφνης, μπαχάρι. 
●  Για κουνέλι: λευκό κρασί, άσπρο ξύδι, γαρύφαλλο, κανέλλα, μοσχοκάρυδο, κρεμμύδι 

φρέσκο, δενδρολίβανο.
●  Γαλοπούλα: ελαιόλαδο, κόλιανδρος, κύμινο, ούζο.
●  Για λαχανικά: ελαιόλαδο, σκόρδο, φρέσκα αρωματικά– θυμάρι, βασιλικός, δεντρολί-

βανο, μαντζουράνα, ρίγανη, μαϊντανός.
●  Για μανιτάρια: ελαιόλαδο, ρίγανη, δεντρολίβανο, εστραγκόν, κόκκινο πιπέρι, μουστάρδα, 

μαϊντανός.

Στις μαρινάδες δεν υπάρχουν περιορισμοί στους συνδυασμούς των υλικών. Αφήστε τη 
φαντασία και την έμπνευσή σας να σας καθοδηγήσουν, ώστε να δημιουργείτε κάθε φορά 
μια ξεχωριστή μαρινάδα που θα κάνει το κάθε πιάτο σας μοναδικό.

Οι μαρινάδες προσφέρουν την ιδανική λύση σε όσους θέλουν να δώσουν ξεχωριστή νοστι-
μιά στα ψητά, και ταυτόχρονα να αποφύγουν τα πολλά καρυκεύματα και τις λιπαρές σάλ-
τσες που επιβαρύνουν τον οργανισμό. 

Γεύση Ελλάδας με … αρνάκι και μαρινάδα γιαουρτιού

Το γιαούρτι είναι ιδανικό υλικό για μαρινάδες. Τα κρέατα που του ταιριάζουν είναι το κοτό-
πουλο, η γαλοπούλα, το κουνέλι και το αρνάκι, καθώς τα μαλακώνει και δυναμώνει την 
νοστιμιά τους. 

Ανακατέψτε 2 φλιτζάνια γιαούρτι με ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο, 2 κουταλιές μουστάρδα, 2 σκελίδες 
σκόρδο, 1-2 κουταλάκια θυμάρι ή μαντζουράνα ή φρέσκια ρίγανη και λίγο χοντρό αλάτι. Μπο-
ρείτε να προσθέσετε πάπρικα γλυκιά ή καυτερή, τζίντζερ ή άλλα μυρωδικά της αρεσκείας 
σας. Κόψτε το κρέας σε κομμάτια και περάστε τα σε σουβλάκι. Αφήστε τα στη μαρινάδα όλο το 
βράδυ γυρνώντας τα 1-2 φορές για να μαριναριστούν από όλες τις πλευρές. Πριν τα μαγειρέ-
ψετε μην τα σκουπίσετε, αλλά αλευρώστε τα με το γιαούρτι που είναι κολλημένο επάνω τους. 
Τέλος ψήστε τα σουβλάκια στη σχάρα. Συνοδέψτε τα με λαχανικά σχάρας. 

Μεταθανάτιες μεταβολές του κρέατος

Μετά τη σφαγή του ζώου επιτελούνται στο κρέας διάφορες βιοχημικές επεξεργασίες. Αυτές 
επιδρούν στην τρυφερότητα, στο χρώμα, στην υφή, στην ικανότητα συγκράτησης του νερού 
και στη διαλυτότητα των πρωτεϊνών του κρέατος. Οι σπουδαιότερες από τις μεταβολές είναι:

α) Η νεκρική ακαμψία.

Αμέσως μετά τη σφαγή του ζώου οι σκελετικοί μύες είναι μαλακοί, ελαστικοί και κολλώ-
δεις. 
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β) Ωρίμανση ή σίτευση.

Η ωρίμανση του κρέατος αρχίζει αμέσως μετά τη νεκρική ακαμψία, και ουσιαστικά αποτελεί 
φυσική συνέχεια και εξέλιξη διεργασιών που αρχίζουν αμέσως μετά τη σφαγή και έχουν σαν 
αίτιο την έλλειψη οξυγόνου στους μύες. Με το σίτεμα, όπως συνηθίζεται να λέγεται η ωρί-
μανση, το σκληρό, σκοτεινόχρωμο, δυσκολοχώνευτο και άνοστο κρέας μετατρέπεται σε τρυ-
φερή, ευκολοχώνευτη και νόστιμη τροφή. Ουσιαστικά, λίγες μέρες μετά τη σφαγή των ζώων 
και μετά από την περίοδο της νεκρικής ακαμψίας, η δράση των ενζύμων και η αυξανόμενη 
οξύτητα μαλακώνουν το κρέας, και αναπτύσσεται σε αυτό μια αλλαγή που εντοπίζεται στη 
βελτίωση της γεύσης και την αύξηση της υγρασίας. Αυτή η ευνοϊκή για το κρέας διαδικασία 
διαρκεί δύο περίπου εβδομάδες. Μετά σταματά να επιδρά ευνοϊκά. Το βοδινό κρέας και τα 
κυνήγια μπορεί να σιτεύουν επί 4 εβδομάδες, το αρνί επί 7-10 μέρες, το χοιρινό επί 4-5 ημέ-
ρες ενώ τα πουλερικά δε σιτεύουν καθόλου. Μερικές φορές η απώλεια λόγω αναπόφευκτης 
εξάτμισης φθάνει το 10%. Η απώλεια υγρασίας αλλά και το μαύρισμα ορισμένων κομματιών 
(που θα πεταχτούν μετά) αποφεύγεται εάν το σίτεμα γίνει μέσα σε πλαστικό κάλυμμα. Σε ένα 
τέτοιο κάλυμμα το κρέας χωρίς λίπος ή κομμένο σε κομμάτια μπορεί να σιτέψει με επιτυχία. 
Όταν το κάλυμμα ανοίγει, εμφανίζεται μια μυρωδιά χαλασμένου κρέατος που γρήγορα εξα-
φανίζεται, σίγουρα όμως το κρέας θα πρέπει να πλένεται. Η τρυφερότητα του κρέατος μπορεί 
να αποκτηθεί και με μηχανικό τρόπο (τρυφεροποίηση). Στην περίπτωση αυτή το κρέας χτυ-
πιέται με σκληρό αντικείμενο, όπως γίνεται από τους κρεοπώλες στις μπριζόλες και τα σνί-
τσελ, όπου επιδιώκεται η ρήξη των μυών, πράγμα που υποβιβάζει την ποιότητα του κρέατος 
(χάσιμο υγρών). Άλλη μηχανική μέθοδος για την αύξηση της τρυφερότητας του κρέατος είναι 
η βραδεία κατάψυξη, όπου οι σχηματιζόμενοι μεγάλοι κρύσταλλοι σπάζουν τις μυϊκές ίνες. 
Στην περίπτωση όμως αυτή το κρέας χάνει σε γεύση και άρωμα.

Η ωρίμανση του κρέατος λοιπόν είναι κυρίως το σπάσιμο των μεγάλων μορίων των λευ-
κωμάτων σε μικρότερα κομμάτια με τη βοήθεια των ενζύμων του κρέατος. Αυτό το φαι-
νόμενο λέγεται αυτόλυση και οφείλεται σε βιοχημικά και  μηχανικά φαινόμενα. Βιοχημικά 
φαινόμενα είναι εκείνα κατά τα οποία η ρήξη των λευκωμάτων επέρχεται με την επίδραση 
ενζύμων.

Α) Ενζυμα. Είναι γενικά κάποιες ουσίες που βοηθούν στις χημικές μεταβολές χωρίς αυτές 
οι ίδιες να μεταβάλλονται. ∆εν ενώνονται με τις ουσίες που μεταβάλλονται. Στην περίπτωση 
αυτή τα ένζυμα που συμμετέχουν λέγονται καθεψίνες και δρουν (ενεργούν) κάτω από ορι-
σμένες συνθήκες pH και θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα το pH που βοήθα την ενεργοποί-pH και θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα το pH που βοήθα την ενεργοποί- και θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα το pH που βοήθα την ενεργοποί-pH που βοήθα την ενεργοποί- που βοήθα την ενεργοποί-
ηση (δραστηριοποίηση) των καθεψινών είναι γύρω στο 5.0, η δε θερμοκρασία είναι από 20ο 

C έως 45ο C. Έτσι, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15ο C το κρέας ωριμάζει σε δύο ημέρες, 
σε θερμοκρασία 6ο C απαιτείται για την ωρίμανση μία εβδομάδα, και στους 2ο C απαιτούνται 
για την ωρίμανση δύο εβδομάδες. 

Β) Το γαλακτικό οξύ. Παράγεται από τους μύες λόγω έλλειψης οξυγόνου και συσσωρεύ-
εται (συγκεντρώνεται και παραμένει) σε αυτούς λόγω του ότι παύει να κυκλοφορεί το αίμα. 
Έτσι, κατεβάζει το pH που βοηθά τα ένζυμα, και διογκώνει, μαλακώνει και μετατρέπει το 
συνδετικό ιστό σε ζελατίνη διαλυτή. Ενωμένο με διάφορα άλλα στοιχεία διαχωρίζει μεταξύ 
τους τα ινίδια, έτσι ώστε να μπορεί να μπει μεταξύ τους νερό το οποίο αυξάνει ακόμη περισ-
σότερο την απομάκρυνση των πρωτεϊνών του μυός.
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Τα μηχανικά φαινόμενα κυρίως οφείλονται στην απελευθέρωση του νερού των κυττάρων 
λόγω του χαμηλού pH που δημιουργείται με το μηχανισμό που αναφέραμε πιο πριν. Έτσι, το 
νερό που βγαίνει μέσα από τα κύτταρα βρίσκεται ανάμεσά τους και με τον όγκο που κατα-
λαμβάνει τα απομακρύνει, μετατρέποντας το κρέας από συμπαγές, ανθεκτικό και σκληρό 
κατά τη μάσηση σε τρυφερό και μαλακό οπώδες (με χυμούς), αρωματικό και εύπεπτο. Το 
πότε είναι ένα κρέας ώριμο είναι δύσκολο να καθορισθεί. ∆ιάφοροι ερευνητές προσδιόρι-
σαν κάποιες ουσίες στους μύες οι οποίες, όταν φθάσουν σε κάποια συγκέντρωση, δίνουν 
τις καλύτερες οργανοληπτικές ιδιότητες στους μύες. Αυτό εξαρτάται και από τη θερμοκρα-
σία του περιβάλλοντος. Έτσι, η ωρίμανση θεωρείται ότι επήλθε τη 10η με 13η ημέρα στους 
0ο C, την 4η με 5η  ημέρα στους 10ο C, την 30ή με 40ή ώρα στους 20ο C και τη 10η με 11η 
ώρα στους 30ο C. Στη συνέχεια η αφθονία του χυμού που βγαίνει από τα κύτταρα διαποτί-
ζει ακόμη περισσότερο τις μυϊκές ίνες, και η αυτόλυση που περιγράψαμε πιο πάνω είναι 
εντονότερη, η ρήξη των μυϊκών ινών πιο εκτεταμένη και η διάσπαση του λίπους προχω-
ρεί. Τότε οι μύες μεταβάλλονται σε εύπλαστη μάζα, οπότε φθάνουμε στο στάδιο της υπε-
ρωρίμανσης και η σήψη (σάπισμα) είναι κοντά, το δε κρέας μυρίζει βαριά και όχι ευχαρί-
στα και γίνεται υπόπικρο. Η ωρίμανση γίνεται ευκολότερα σε μεγάλες μυϊκές μάζες όπου 
δεν περνά εύκολα το οξυγόνο, και απαιτεί χαμηλές θερμοκρασίες για να μην αναπτυχθούν 
συγχρόνως μικρόβια.
Κατά την περίοδο της ωρίμανσης παρατηρούνται τρία φαινόμενα. 
●  ∆ράση των ενζύμων. Αυτή κατά κύριο λόγο προκαλεί την ωρίμανση και  πρέπει να 

υποβοηθείται.
●  ∆ράση των μικροβίων. Αυτή πρέπει να εμποδίζεται και να ελέγχεται με την καθαριότητα 

και τη χρήση χαμηλών θερμοκρασιών, μια και συνοδεύεται από ανεπιθύμητη οσμή και 
γεύση.

●  Επιφανειακή αφυδάτωση και οξείδωση η οποία έχει μικρή σημασία.
Τα δυο τελευταία φαινόμενα είναι αυτά που εμποδίζουν το να αφεθεί το κρέας να ωριμάσει 
εντελώς και ακολούθως να πωληθεί τελείως ώριμο.

Μέθοδοι αύξησης ποιότητας κρεάτων

Τα συστατικά του κρέατος που συμβάλλουν στην τρυφερότητα ή στην απουσία της μπορούν 
να διαιρεθούν σε τρείς ομάδες. Αυτές είναι: ο συνδετικός ιστός, οι μυϊκές ίνες και τα λίπη 
που συνδέονται με το μυϊκό ιστό. Από αυτές το λίπος είναι που έχει τη μικρότερη σημασία. 

α) Ενδομυϊκό λίπος

Αυτό κυρίως δρα σαν λιπαντικό στη μάσηση του λιγότερο τρυφερού κρέατος, αυξάνοντας 
έτσι την τρυφερότητα και διευκολύνοντας τη διεργασία της κατάποσης. Επιπλέον το ενδο-
μυϊκό λίπος δρα σαν φραγμός στην απώλεια υγρασίας κατά τη διάρκεια του μαγειρέμα-
τος, ενώ το υποδόριο λίπος ελαχιστοποιεί το στέγνωμα του κομματιού κατά τη διάρκεια του 
ψησίματος. Παρόλα αυτά το γεγονός ότι οι καταναλωτές αποφεύγουν το λιπαρό κρέας και 
το ότι σφάζονται συνήθως ζώα νεαρά, και συνεπώς τρυφερά, καθιστά την τρυφερότητα που 
οφείλεται στην εναπόθεση λίπους αναλογικά μικρότερου ενδιαφέροντος.
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β) Συνδετικός ιστός

Ο σημαντικότερος παράγοντας της τρυφερότητας ενός κομματιού κρέατος είναι η περιεκτι-
κότητά του σε συνδετικό ιστό.
Κατά το μαγείρεμα επιτυγχάνεται αύξηση ή μείωση της τρυφερότητας του κρέατος, ανά-
λογα με το είδος της θερμότητας που επιδρά στο συνδετικό ιστό. Συγχρόνως πρέπει να 
διευκρινίσουμε ότι η εφαρμογή της θερμότητας δεν έχει καμία επίδραση στο συνδετικό ιστό 
που περιέχει μεγάλη ποσότητα ελαστίνης (πρωτεΐνη), και γι’ αυτό το λόγο ονομάζεται ελα-
στικός ιστός.
Έτσι, εφόσον καταταγούν οι μαγειρικές μέθοδοι σε δυο μεγάλες κατηγορίες, τη μαγειρική 
με υγρή θερμότητα και τη μαγειρική με ξηρή θερμότητα (όπως αυτές αναφέρονται στον 
πίνακα 2), εξετάζονται οι μεταβολές που υφίσταται ο συνδετικός ιστός και η επίδρασή τους 
στην τρυφερότητα του κρέατος.
Η υγρή θερμότητα καθιστά το συνδετικό ιστό περισσότερο τρυφερό, μετατρέποντας το κολλα-
γόνο σε ζελατίνη (ζωική κόλλα), η οποία είναι υδροδιαλυτή και εύπεπτη. Αυτό είναι συνάρτηση 
του χρόνου και της θερμοκρασίας μαγειρέματος με υγρή θερμότητα. Παρατεταμένοι χρόνοι 
μαγειρέματος και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες είναι ιδανικός συνδυασμός για τα κρέατα με 
μεγάλη περιεκτικότητα σε συνδετικό ιστό. Αυτά τα αποτελέσματα τρυφεροποίησης με παρατε-
ταμένο μαγείρεμα προσθέτονται σε αυτά της ωρίμανσης. Ο βαθμός διαλυτότητας του κολλα-
γόνου αυξάνεται με τη θερμοκρασία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η υψηλή θερμοκρασία 
πήζει τις πρωτεΐνες του μυϊκού ιστού και ελαττώνει την τρυφερότητα του κρέατος.

γ) Μυϊκές ίνες
Ο τρίτος παράγοντας που καθορίζει το βαθμό τρυφερότητας ενός μυός είναι η κατάσταση 
σύσπασης των μυϊκών ινών μετά την παρέλευση της νεκρικής ακαμψίας. Η συντήρηση του 
κρέατος με σκοπό την τρυφεροποίησή του έχει επίδραση μόνο στις μυϊκές ίνες και καθό-
λου στο συνδετικό ιστό. Η θέρμανση αντίθετα καθιστά τη μυϊκή ίνα σκληρή και το συνδετικό 
ιστό τρυφερό. Κρέας εκ φύσεως τρυφερό με λίγο συνδετικό ιστό χάνει μετά την πλήρη θέρ-
μανσή του ένα μικρό μέρος της τρυφερότητάς του. Αυτό οφείλεται σε μείωση του μήκους 
της μυϊκής ίνας ακόμη και σε ποσοστό μέχρι 35–40%, οπότε και το βρασμένο κρέας παρου-
σιάζει το μέγιστο της σκληρότητάς του. Η μείωση της τρυφερότητας είναι σημαντικά μεγα-
λύτερη όταν αυξάνει η θερμοκρασία του κέντρου της μάζας του κομματιού. Αυτό δηλώνει 
ότι κομμάτια κρέατος εκ φύσεως τρυφερά (φιλέτα, μπριζόλες κλπ) πρέπει να θερμαίνονται 
σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

δ) Οπώδες
Οι χυμοί του κρέατος παίζουν σημαντικότατο ρόλο στη γενική εντύπωση της γευστικότη-
τας από τον καταναλωτή. Περιέχουν πολλά από τα συστατικά που βοηθούν στη νοστιμιά 
και συμβάλλουν στον τεμαχισμό και το μαλάκωμα του κρέατος κατά τη διάρκεια της μάση-
σης. Το οπώδες στο μαγειρεμένο κρέας έχει δύο οργανοληπτικά συστατικά. Το πρώτο είναι 
η εντύπωση της υγρότητας κατά τη διάρκεια των πρώτων κινήσεων μάσησης και προέρ-
χεται από τη γρήγορη απελευθέρωση των χυμών του κρέατος. Το δεύτερο είναι μια διαρ-
κής αίσθηση οπώδους, η οποία κατά μεγάλο μέρος οφείλεται στη διεγερτική επίδραση του 
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λίπους στην έκκριση σιέλου. Το τελευταίο εξηγεί γιατί, για παράδειγμα, το κρέας νεαρών 
ζώων δίνει μια αρχική εντύπωση οπώδους, λόγω όμως της σχετικής απουσίας λίπους 
τελικά αφήνει μια αίσθηση ξηρότητας.

ε) Νοστιμιά και άρωμα

Η νοστιμιά και το άρωμα ενός κομματιού κρέατος είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού 
παραγόντων που είναι δύσκολο να διαχωριστούν. Η αντίληψη της νοστιμιάς εξαρτάται από 
τον εντοπισμό των τεσσάρων βασικών αισθήσεων (αλμυρό, γλυκό, ξινό, πικρό) από τις 
νευρικές απολήξεις της επιφάνειας της γλώσσας. Το άρωμα εντοπίζεται όταν ένας αριθ-
μός πτητικών ουσιών διεγείρουν τις νευρικές απολήξεις των ρινικών οδών. Η συνολική 
αίσθηση είναι συνδυασμός γευστικών και οσφρητικών διεγέρσεων, γι’ αυτό το λόγο εξετά-
ζονται μαζί. Τα συστατικά του κρέατος που είναι υπεύθυνα για τη νοστιμιά και το άρωμα δεν 
έχουν εξακριβωθεί πλήρως.

Το κρέας είναι πιο μαλακό όσο είναι πιο κοντά στο κόκαλο βρίσκεται, καθώς το κόκαλο 
περικλείεται από «τεμπέληδες» (μαλακούς) μύες

Σφραγίδες προέλευσης
●  Για όλα τα σφάγια αμνοεριφίων εγχώριας παραγωγής η σφραγίδα καταλληλότητας είναι 

χρώματος τιρκουάζ και έχει σχήμα ωοειδές ή στρογγυλό, όπου αναγράφεται ο αριθμός 
έγκρισης του σφαγείου. Σε σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου θα πρέπει να 
αναγράφεται η χώρα προέλευσης, «ELLAS» ή «ΕL». 

●  Για τα σφάγια αμνοεριφίων που προέρχονται από κοινοτικές χώρες η σφραγίδα καταλ-
ληλότητας είναι επίσης τιρκουάζ ή κόκκινη και έχει σχήμα ωοειδές ή στρογγυλό, όπου 
αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. Σε σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλό-
γραμμου θα πρέπει να αναγράφονται τα αρχικά της χώρας προέλευσης.

●  Τα σφάγια αμνοεριφίων εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής ή όχι σφαγής, φέρουν 
υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες σε χρώμα καφέ, δηλαδή τη σφραγίδα καταλληλότητας 
(ωοειδή ή στρογγυλή), καθώς και σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου στο εσω-
τερικό της οποίας αναγράφεται το όνομα της τρίτης χώρας.

●  Τα σφάγια βοοειδή θα πρέπει, πέραν της σφραγίδας καταλληλότητας, να συνοδεύο-
νται από πρόσθετη επισήμανση με τη μορφή ειδικής αδιάβροχης ετικέτας, η οποία να 
είναι σταθερά προσαρτημένη επί του σφαγίου. Η πρόσθετη αυτή επισήμανση των βοο-
ειδών θα πρέπει να περιλαμβάνει τον κωδικό αναγνώρισης του ζώου, την ημερομη-
νία σφαγής, τη χώρα γέννησης, τη χώρα εκτροφής και τη χώρα σφαγής του ζώου. Στην 
περίπτωση κρέατος βοοειδών που προέρχεται από ζώα που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν 
και σφάχτηκαν στην Ελλάδα θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα «χώρα καταγωγής 
Ελλάδα» και η ετικέτα να έχει πλαίσιο μπλε χρώματος. 

3.1.13.1  Βοοειδή

Η Ελλάδα δεν αποτελεί χώρα κρεατοπαραγωγική. Αυτό συμβαίνει λόγω του θερμού κλί-
ματος και συνεπώς της δυσκολίας των βοοειδών (ράτσες) να έχουν καλή κρεατοπαραγω-
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γική απόδοση. Τα 2/3 του κρέατος που καταναλώνουμε προέρχεται από εισαγωγές. Συνε-
πώς είναι πολύ δύσκολο να ικανοποιήσουμε την επιθυμία του Έλληνα καταναλωτή για εδέ-
σματα με «ντόπιο» κρέας. Οι ποσότητες του νωπού κρέατος που εισάγονται στην Ελλάδα 
είναι από τη Γαλλία (60% περίπου), την Αφρική (10% περίπου), τη Γερμανία (12% περίπου), 
την Ιταλία (4%) και σε μικρότερα ποσοστά από το Βέλγιο, τη ∆ανία και την Ισπανία, καθώς 
και από τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Αργεντινή (ΕΣΥΕ, 2005).
Η αδυναμία της εγχώριας βοοτροφίας να καλύψει τις ανάγκες της κατανάλωσης σε κρέας 
και γάλα οφείλεται τόσο στη μέση τιμή της κατά άτομο αύξησης  κατανάλωσης μετά το 1971 
όσο και στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου (τα βοοειδή από 1.200.000 το 1975 μειώθη-
καν σε 861.847 το 2005). Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι τα εισαγόμενα είναι κακής ποιότητας. 
Σίγουρα όμως τα νωπά κρέατα είναι μαλακά, καθώς ο χρόνος σιτέματος (χρόνος μεταφο-
ράς) για τα βοοειδή είναι ο ιδανικός,  δηλαδή 10-15 ημέρες. 

Ταξινόμηση σφαγείων βοειών
Αναφορικά με την ποιοτική διαβάθμιση των σφαγείων βοειών σημειώνουμε ότι στα κράτη 
μελή της Ε.Ε. αυτή γίνεται σε  τρία επίπεδα. Το πρώτο διαχωρίζει τα σφάγια σε έξι ποιότητες με 
κριτήριο τη μυϊκή διάπλαση (βλ. Εικόνες: Ταξινόμηση σφαγείων με βάση τη μυϊκή διάπλαση) 
και το βαθμό πάχυνσης των ζώων (παράγοντες που ουσιαστικά εκφράζουν και την απόδοση 
των σφαγίων σε καθαρό κρέας). Η ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών γίνεται όταν αυτά είναι 
χωρισμένα σε ημιμόρια, στη γραμμή σφαγής και πριν από την απολίπωσή τους.
Για τη σήμανση των έξι ποιοτήτων χρησιμοποιούνται τα γράμματα της λέξης E.U.R.O.P.A. με 
την εξής σειρά και σημασία:

 

Εικόνα 5. «Μπλε Βελγίου», κατηγορία Super

Α) με βάση τη μυϊκή διάπλαση

(S)   Super: Γραμμές υπέρκυρτες, διπλογλουτισμός. (Εικόνα: Μπλε Βελγίου)
 Ε    Εξαίρετη: Μηρός - ράχη - ωμοπλάτη κυρτές έως πολύ κυρτές.
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 U    Πολύ καλή: Μηρός - ράχη - ωμοπλάτη κυρτές.
 R    Καλή: Μηρός - ράχη - ωμοπλάτη καλά στρογγυλεμένες.
 Ο   Αρκετά καλή: Μέτρια μυϊκή ανάπτυξη, γραμμές ευθείες έως κοίλες.
 Ρ    Μέτρια: Μικρή μυϊκή ανάπτυξη, γραμμές κοίλες έως πολύ κοίλες.
 Α    Για τα σφάγια που είναι κατάλληλα μόνο για βιομηχανοποίηση.

Β) Με βάση το βαθμό λιποπεριεκτικότητας:

Πολύ μικρή: Καθόλου ή ίχνη λίπους.

Μικρή: Ελαφρό στρώμα λίπους εξωτερικά και λίγο στα μεσοπλεύρια διαστήματα. 

Μέση:  Όλη η εξωτερική επιφάνεια είναι καλυμμένη με λίπος, εκτός από την ωμοπλάτη και 
το μηρό, ενώ τα μεσοπλεύρια διαστήματα διακρίνονται ακόμα.

Μεγάλη: Επιμήκεις λιποστιβάδες στο μηρό ενώ τα μεσοπλεύρια διαστήματα δεν ξεχωρίζουν.

Πολύ μεγάλη: Σε παθολογικές καταστάσεις (πχ σφαγή στην ξηρά περίοδο). 
Επειδή η παραπάνω κατάταξη δεν είναι αντικειμενική, θεσπίστηκαν υποκατηγορίες τόσο 
για τα E, U, R, O, P, όσο και για τα 1, 2, 3, 4, 5, οι οποίες χαρακτηρίζονται με + ή -. Η ταξινό-E, U, R, O, P, όσο και για τα 1, 2, 3, 4, 5, οι οποίες χαρακτηρίζονται με + ή -. Η ταξινό-, U, R, O, P, όσο και για τα 1, 2, 3, 4, 5, οι οποίες χαρακτηρίζονται με + ή -. Η ταξινό-U, R, O, P, όσο και για τα 1, 2, 3, 4, 5, οι οποίες χαρακτηρίζονται με + ή -. Η ταξινό-, R, O, P, όσο και για τα 1, 2, 3, 4, 5, οι οποίες χαρακτηρίζονται με + ή -. Η ταξινό-R, O, P, όσο και για τα 1, 2, 3, 4, 5, οι οποίες χαρακτηρίζονται με + ή -. Η ταξινό-, O, P, όσο και για τα 1, 2, 3, 4, 5, οι οποίες χαρακτηρίζονται με + ή -. Η ταξινό-O, P, όσο και για τα 1, 2, 3, 4, 5, οι οποίες χαρακτηρίζονται με + ή -. Η ταξινό-, P, όσο και για τα 1, 2, 3, 4, 5, οι οποίες χαρακτηρίζονται με + ή -. Η ταξινό-P, όσο και για τα 1, 2, 3, 4, 5, οι οποίες χαρακτηρίζονται με + ή -. Η ταξινό-, όσο και για τα 1, 2, 3, 4, 5, οι οποίες χαρακτηρίζονται με + ή -. Η ταξινό-
μηση αυτή απευθύνεται στα λεγόμενα «χονδρά βοοειδή». Όσον αφορά τους μόσχους με 
ζ.β.<220 κιλά, η ταξινόμηση περιλαμβάνει επιπλέον και το χρωματισμό του κρέατος. Τα 
νεαρά μοσχάρια που τρέφονται αποκλειστικά με γάλα παρουσιάζουν πολύ ανοιχτό χρωμα-
τισμό κρέατος, αφού το γάλα είναι φτωχό σε σίδηρο.
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Εικόνα 6. Ταξινόμηση σφαγείων με βάση τη μυϊκή διάπλαση
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Γ. Σύμφωνα με τον κανονισμό 1026/91 /Ε.Ε. τα σφάγια βοοειδών κατατάσσονται σε κατηγο-
ρίες με βάση το φύλο, την ηλικία και την αναπαραγωγική ικανότητα σύμφωνα με τα παρα-
κάτω χαρακτηριστικά: 
A. Σφάγιο νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων κάτω των 24 μηνών
B. Σφάγιο νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων άνω των 24 μηνών
C. Σφάγιο ευνουχισμένων αρρένων ζώων ανεξαρτήτως ηλικίας
D. Σφάγιο θηλέων ζώων που έχουν γεννήσει τουλάχιστον μία φορά
E. Σφάγιο θηλέων ζώων που δεν έχουν γεννήσει 
Ο ευνουχισμός γινόταν παλαιότερα σε ζώα εργασίας. Σήμερα γίνεται σε ζώα κρεοπαρα-
γωγής γύρω στην ηλικία των έξι μηνών. Τα ευνουχισμένα ζώα παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
μυϊκή ανάπτυξη, τρυφερότερο κρέας και καλύτερη κατανομή του λίπους. Αυτό συμβαίνει 
γιατί η τεστοστερόνη που παράγεται στους όρχεις: 

●  Ανταγωνίζεται τη σωματοτρόπο ορμόνη της υπόφυσης που δρα στους συζευκτικούς 
χόνδρους των οστών οι οποίοι ρυθμίζουν την ανάπτυξη– αύξηση του σώματος.

●  Είναι υπεύθυνη και για τη δυσάρεστη οσμή του φύλου. 

Η απουσία της κάνει τα ζώα πιο ήρεμα, άρα εξοικονομείται ενέργεια κίνησης.  

Η απουσία της εμποδίζει τη σκλήρυνση της μυϊκής ίνας και κάνει τα κρέατα πιο τρυφερά.

Διαχωρισμός φύλου σφαγίου

Στα αρσενικά σφάγια:

●  Ο ισχιοσηραγγώδης μυς είναι ανεπτυγμένος.
●  Η ρίζα του πέους είναι ορατή.
●  Το ηβικό φύμα είναι ανεπτυγμένο και στρογγυλό σαν καρύδι.
●  Το άνοιγμα της λεκάνης είναι μικρό.
●  Η ηβοισχιακή σύμφυση είναι κυρτή.
●  Το έξω στόμιο του βουβωνικού πόρου είναι ορατό.
●  Οι μύες του πρόσθιου τεταρτημορίου (τραπεζοειδής) είναι ανεπτυγμένοι.
●  Υπάρχει ισχνός μυς με τριγωνική μορφή, καθώς τον διασχίζει η περιτονία του πέους.

Στα θηλυκά σφάγια:

●  ∆εν υπάρχει ο ισχιοσηραγγώδης μυς ούτε φυσικά και ρίζα του πέους.
●  Το ηβικό φύμα έχει σχήμα αμυγδάλου.
●  Η ηβοϊσχιακή σύμφυση είναι λιγότερο κυρτή στις μοσχίδες ενώ στα  θηλυκά που έχουν 

γεννήσει είναι σχεδόν ευθεία.
●  Ο ισχνός μυς έχει σχήμα φασολιού.
●  Η πύελος είναι βαθιά και φαρδιά.
●  Ο τραπεζοειδής μυς δεν είναι αναπτυγμένος.
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Προσδιορισμός ηλικίας και σφαγίου 

Οσφυϊκοί σπόνδυλοι: Στα νεαρά ζώα τα σώματα των οσφυϊκών σπονδύλων είναι τετρά-
γωνα και κόκκινα, ενώ όσο τα ζώα μεγαλώνουν τα σώματα αυτά επιμηκύνονται και γκρι-
ζάρουν.

Μυελός των οστών: Έχει ερυθρό χρώμα στα νεαρά ζώα, ενώ στα μεγαλύτερα αντικαθίστα-
ται από λιποσφαίρια και γίνεται γκρίζος.

Χόνδρινες απολήξεις των ακανθωδών αποφύσεων των θωρακικών σπονδύλων: Στα 
νεαρά ζώα είναι χόνδρινες ενώ σιγά σιγά εμφανίζονται νησίδες οστεοποίησης (κόκκινα 
στίγματα) που στη συνέχεια οστεοποιούνται.

Στέρνο: Στα νεαρά ζώα τα στερνίδια διαχωρίζονται σαφώς από χόνδρινα τμήματα. Με την 
πάροδο των μηνών αυτά και ο προστερνίδιος χόνδρος οστεοποιείται βαθμιαία.

Ιερό οστό: Στα νεαρά ζώα οι ακανθώδεις αποφύσεις των πέντε ιερών σπονδύλων διαχω-
ρίζονται, σιγά  σιγά όμως συνοστεώνονται.

Ηβοϊσχιακή σύμφυση: Μέχρι την ηλικία των 17-18 μηνών είναι χόνδρινη και κόβεται με το 
μαχαίρι. Έπειτα οστεοποιείται βαθμιαία.

Στους 18 μήνες: 
●  οι απολήξεις των ακανθωδών αποφύσεων των εννέα πρώτων θωρακικών σπονδύ-

λων δεν παρουσιάζουν ενδείξεις οστεοποίησης.
●  Ο προστερνίδιος χόνδρος καλύπτει το 1/3 της επιφάνειας του πρώτου στερνιδίου.
●  Στο ιερό οστό οι χόνδροι είναι ευδιάκριτοι μεταξύ των πέντε σπονδύλων.
●  Η ηβοϊσχιακή σύμφυση είναι χόνδρινη.

Στους 24 μήνες:
●  Οι απολήξεις των ακανθωδών αποφύσεων των τεσσάρων πρώτων θωρακικών σπον-

δύλων παρουσιάζουν ενδείξεις οστεοποίησης.
●  Ο προστερνίδιος χόνδρος καλύπτει το 1/4 της επιφάνειας του πρώτου στερνιδίου.
●  Στο ιερό οστό επέρχεται οστεοποίηση.
●  Η ηβοϊσχιακή σύμφυση καλύπτεται από χόνδρο κατά τα 2/3 της.

Κατηγορίες βοδινών σφαγίων 

Α. μοσχάρι γάλακτος 4 – 6 μηνών.
●  Σιτεύει εύκολα.
●  Είναι τρυφερό και εύπεπτο.
●  Έχει λίγο λίπος.
●  Είναι πλούσιο σε νερό.
●  Είναι φτωχό σε πρωτεΐνες.
●  Είναι λιγότερο θρεπτικό και λιγότερο γευστικό.
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Β. μοσχάρι (μόσχος) 12 – 18 έως και 24 μηνών.

●  Σιτεύει σε 6 – 8 ημέρες.

●  Είναι γευστικό.

●  Είναι τρυφερό.

●  Έχει αυξημένες πρωτεΐνες.

●  Έχει αρκετό λίπος.

●  Είναι θρεπτικό.

Γ. δαμάλι 2 – 3 ετών.

●  Σιτεύει σε 10 – 12 μέρες.

●  Έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό.

●  Έχει αυξημένες πρωτεϊνες.

●  Έχει αυξημένο λίπος 10–15 %.

Δ. βόειον (βόδι –αγελάδα) πάνω από 3 – 4 ετών.

●  Είναι κρέας καλής ποιότητας από θρεπτικής και γευστικής άποψης.

●  Αρκετά σκληρό.

●  Πλούσιο σε λίπος.

Τεμαχισμός σφαγίων βοδινού

Ο σκελετός του βοοειδούς αποτελείται: από το κεφάλι, τη σπονδυλική στήλη, τις πλευρές 
και το στέρνο, τα οστά του εμπρόσθιου άκρου και τα οστά του οπίσθιου άκρου (βλ. Εικόνα: 
Σκελετός βοοειδών)
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Εικόνα 7.  Σκελετός βοοειδών

Τα τεμάχια του Π.∆ 186/1981 «περί τεμαχισμού σφάγιου βοοειδών σε τεμάχια λιανικής 
πώλησης και της ονοματολογίας αυτών» παρουσιάζονται στη συνέχεια στην Εικόνα: Απει-
κόνιση τεμαχισμού βοοειδών. Αναλυτικά έχουμε:
1. πρόσθιο κότσι 
2. ποντίκι
3. σπάλα (τα 1,2,3, συγκροτούν από κοινού το τμήμα του πρόσθιου άκρου, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 2 του προαναφερόμενου Προεδρικού ∆ιατάγματος).
4. τράχηλος (ελιά)
5. στήθος
6. στηθοπλευρές
7. μπριζόλες
8. σπαλομπριζόλες
9. καπάκι
10. φιλετάκι
11. διάφραγμα
12. σκέλη διαφράγματος
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13. λάπα
14. φιλέτο
15. κόντρα
16. κιλότο
17. οπίσθιο κότσι
18. μηρός (ο μηρός συγκροτείται από τα επί μέρους τεμάχια του τρανς, στρογγυλού, 

ουράς και νουά).

Εικόνα 8.  Απεικόνιση τεμαχισμού βοοειδών

Ο τεμαχισμός του σφαγίου βοδινού γίνεται σύμφωνα με το Προεδρικό ∆ιάταγμα 186/81. Το 
σφάγιο του βοδινού χωρίζεται σε δύο ημιμόρια και το καθένα από αυτά σε δυο τεταρτη-
μόρια: το εμπρόσθιο (Ε11) και το οπίσθιο (02). Το εμπρόσθιο τεταρτημόριο φθάνει μέχρι το 
ύψος της 11ης πλευράς. Το σφάγιο βοοειδούς, σύμφωνα με το Προεδρικό ∆ιάταγμα, μάς 
δίνει 18 μεγάλα κομμάτια, από τα οποία τα 11 ανήκουν στο εμπρόσθιο τεταρτημόριο και τα 
επτά στο οπίσθιο. Έτσι κάθε σφάγιο έχει δυο μπροστά και δυο πίσω τέταρτα.
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Τα κομμάτια που δίνει το εμπρόσθιο τεταρτημόριο  
(Ε11), σύμφωνα με τα όρια και τον τρόπο κοπής των 
τεμαχίων βοοειδών, είναι τα παρακάτω: τράχηλος, 
στήθος, στηθοπλευρές, μπριζόλες, σπαλομπριζόλες, 
καπάκι, φιλετάκι, κότσι εμπρόσθιο ή  Νο 1, ποντίκι, 
σπάλα και το διάφραγμα.

Τα κομμάτια που μας δίνει το οπίσθιο τεταρτημόριο 
(Νο2) είναι τα παρακάτω: σκέλη ή στήλες διαφράγ-
ματος, κόντρα. Φιλέτο, λάπα, κιλότο, μηρός: (στρογγυλό, τρανς, νουά, ουρά, κότσι οπίσθιο 
ή κότσι Νο2).

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα τεμάχια κρέατος με τις μεθόδους μαγειρικής αξιοποίησης.

Το μπροστινό τέταρτο χωρίζεται στα εξής μέρη:

Τράχηλος ή σβέρκος (neck ή la collier). Χωρίζεται εγκάρσια προς τη σπονδυλική στήλη 
με τομή μεταξύ 4ης και 5ης πλευράς. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει ολόκληρη την αυχενική 
χώρα, τους τέσσερις θωρακικούς σπονδύλους. Είναι το τεμάχιο με τα περισσότερα οστά 
και το λιγότερο κρέας. Από το μέρος αυτό παρασκευάζονται ψητά φούρνου, κοκκινιστά, 
βραστά καθώς και κιμάδες. Είναι κατάλληλος γενικά για μεθόδους υγρής επεξεργασίας ή 
για συνδυασμό υγρής και ξηρής θερμικής επεξεργασίας.

Στήθος (PIate and brisket ή la poitrine) ή πέτο και στηθοπλευρές. Χωρίζεται με τομή 
κάθετη προς τις πλευρές και παράλληλη με τη σπονδυλική στήλη σε απόσταση 12-15 εκα-
τοστά απ’ αυτή. Αρχίζει από το ύψος του πρώτου τριτομορίου του μήκους της 11ης πλευράς 
και καταλήγει στο πρώτο τέταρτο του μήκους της 1ης πλευράς. Από το τεμάχιο αυτό παρα-
σκευάζεται κυρίως ο κιμάς. Οι στηθοπλευρές αποτελούν το πλάγιο τμήμα του θώρακα. Το 
στήθος αποτελείται από το κάτω τμήμα του θώρακα που χωρίζεται σε πρόσθιο, μέσο και 
οπίσθιο. Τεμάχιο πλούσιο σε λίπος και συνδετικό ιστό. Κατάλληλο για βραστά και ψητά. 
Προτιμάται η χρήση του ως κιμά. Τεμάχια πλούσια σε λίπος και συνδετικό ιστό κατάλληλα 
για βραστά. Χωρίς τα κόκαλα αξιοποιείται σε ρολό.

Ωμοπλάτη. Η ωμοπλάτη παραμένει μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω τμημάτων. 
Περιλαμβάνει τη σπάλα και το κότσι. Η σπάλα ή και η ωμοπλάτη παρασκευάζεται ψητή ή 
βραστή, το δε κότσι (ο βραχίονας) γίνεται σούπα ή και ραγού (κοκκινιστό χωρίς πολλά αρω-
ματικά).

Σπάλα (Thick rib ή La tallon du collier). Αποκαλείται και ρακέτα και είναι το πρόσθιο άκρο 
με τα αντίστοιχα οστά και μύες. ∆ιαχωρίζεται με τομή που γίνεται μεταξύ σπάλας και στή-
θους. Τα τεμάχια που προκύπτουν από τη σπάλα κατά το δευτερογενή τεμαχισμό είναι:

●  Το χονδρό τεμάχιο της σπάλας, που είναι και το μεγαλύτερο και πωλείται συνήθως 
όπως είναι. Έχει αρκετό συνδετικό ιστό και προορίζεται για ψητά φούρνου ή μαγει-
ρευτά.

●  Το λεπτό τεμάχιο (υπακάνθιος) της σπάλας είναι κατάλληλο για σχάρα ή και βραστό.

●  Το ψευτοφιλέτο, ένα σχετικά μικρό (1,4 κιλά) και τρυφερό τεμάχιο που μοιάζει με το 
φιλέτο (υπερακάνθιος μυς). Είναι κατάλληλο για ψητά της ώρας (γκριλ, τηγάνι).



433
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3  |  Σ Υ Σ Τ Α Τ Ι Κ Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ,  Ε Δ Ε Σ Μ Α Τ Α  Υ Ψ Η Λ Η Σ  Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Ι Κ Η Σ  Α Ξ Ι Α Σ , 

Ε Τ Ι Κ Ε Τ Ε Σ  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  Κ Α Ι  Ν Ε Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α

●  Το κότσι. Βραστό, οσομπούκο (τρόπος μαγειρέματος όπου εμπεριέχεται και το μεδούλι), 
κοκκινιστό 

Μπριζόλες. Τμήμα του πρόσθιου τετάρτου από την ωμοπλάτη με τομή. Τα  ανατομικά στοι-
χεία της μπριζόλας περιλαμβάνουν τους επτά θωρακικούς  σπονδύλους (πέμπτος μέχρι 
εντέκατος) μαζί με το πρώτο τρίτο των πλευρών. Είναι από τα πλέον τρυφερά μέρη. Ο μυς 
της μπριζόλας είναι ο δεύτερος τρυφερότερος  μυς του ζώου μετά το φιλέτο. Οι καλύτε-
ρες μπριζόλες είναι αυτές που γειτονεύουν με το φιλέτο. Σπαλομπριζόλες είναι οι μπριζό-
λες των πέντε πρώτων θωρακικών σπονδύλων με τμήμα των αντίστοιχων πλευρών. Οι 
απλές μπριζόλες αποτελούν το υπόλοιπο τμήμα της ράχης από τον 6° μέχρι τον 11° θωρα-
κικό σπόνδυλο. Συνήθως τεμαχίζονται σε κομμάτια πάχους περίπου 3-4 εκατοστών, με 
τομή κάθετη προς τη σπονδυλική στήλη. Είναι οι γνωστές μας μπριζόλες με κόκαλο που 
συνήθως προορίζονται για την «κουζίνα της ώρας». Μπορούν όμως να πουληθούν και 
αποστεωμένες ως ενιαίο τεμάχιο για ψητά φούρνου. Πάνω στις σπαλομπριζόλες βρίσκε-
ται το καπάκι που, επειδή περιέχει αρκετό συνδετικό ιστό, προορίζεται για βραστά ή γίνε-
ται κιμάς. Από τις μπριζόλες μπορούμε να πάρουμε και το νουά αντρεκότ, που ως τεμάχιο 
μοιάζει πολύ με το νουά του μηρού, αποτελείται δε μόνο από τον επιμήκη ακανθώδη και 
επιμήκη ραχιαίο μυ. Κατάλληλο για ψητό φούρνου ή κατσαρόλας. Τα κομμάτια που περισ-
σεύουν κατά τον τεμαχισμό αυτό προορίζονται για κιμάδες. Χαρακτηριστικές είναι οι μπρι-
ζόλες της ιαπωνικής ράτσας �agu�. Τα συγκεκριμένα ζώα τα ταΐζουν μπίρα για να μαλα-�agu�. Τα συγκεκριμένα ζώα τα ταΐζουν μπίρα για να μαλα-. Τα συγκεκριμένα ζώα τα ταΐζουν μπίρα για να μαλα-
κώνει το κρέας, τους κάνουν μασάζ με ειδικά μηχανήματα και τους βάζουν χαλαρωτική 
μουσική ώστε να διατηρήσουν ομοιόμορφα το λίπος τους.

Εικόνα 9.  Μπριζόλα μοσχαριού Ιαπωνικού Waguy

Το πίσω τέταρτο χωρίζεται στα εξής μέρη:

Νεφραμιά. Χωρίζεται με εγκάρσια τομή (κατά πλάτος τομή) προς τη σπονδυλική στήλη. 
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Από το μέρος αυτό λαμβάνονται τα εξής μέρη: Φιλέτο10 (filet ή bon filet) που βρίσκεται 
στο εσωτερικό μέρος της σπονδυλικής στήλης της οσφυϊκής χώρας. Αποτελεί το καλύ-
τερο τεμάχιο από οργανοληπτικής άποψης και μπορεί να χωρισθεί σε τρία κομμάτια, την 
κεφαλή, το σώμα («καρδιά») και την ουρά του φιλέτου. Από την κεφαλή και το σώμα παίρ-
νουμε τα διάφορα steak,  από τη δε ουρά τα μενταγιόν, το φιλέ μινιόν κλπ. 

Κεφάλι φιλέτου: 
Σουβλάκι, Chateaubriand 
Filetsteak

Καρδιά φιλέτου: 
Σουβλάκι, tournedo, 
sirloin, �ellington Ουρά: Σουβλάκι, filet mignon, 

beefsteak tartare, fondue 
bourguignonne, filet goulache

Εικόνα 10.  Ανατομία φιλέτου μόσχου

Το κόντρα φιλέτο (sirloin ή contre filet) αποτελείται από τη μάζα των ραχιαίων μυών. 
Είναι το κομμάτι από τον 12° θωρακικό σπόνδυλο έως τον τελευταίο οσφυϊκό χωρίς τη 
λάπα. Τέλος το μπούτι, που είναι ο μηρός μαζί με το τεμάχιο που αντιστοιχεί στη λεκάνη.  

Τεμαχίζοντας περαιτέρω το μοσχαρίσιο μηρό λαμβάνουμε τα εξής κομμάτια:

Τρανς (Topside ή Tranche tendre, 9-9,1 κιλά): Εσωτερικό τμήμα του μηρού χωρίς οστά, 
φτωχό σε συνδετικό ιστό. Είναι το κλασικό κομμάτι για σνίτσελ. Χρησιμοποιείται για ψητά 
φούρνου, κατσαρόλας, για σύντομο ψήσιμο στο τηγάνι (σνίτσελ, πανέ escalopes, pau-escalopes, pau-, pau-pau-
piettes, goulache, saut�), για το γκριλ και γενικά για μεθόδους ξηρής θερμικής επεξεργα-, goulache, saut�), για το γκριλ και γενικά για μεθόδους ξηρής θερμικής επεξεργα-goulache, saut�), για το γκριλ και γενικά για μεθόδους ξηρής θερμικής επεξεργα-, saut�), για το γκριλ και γενικά για μεθόδους ξηρής θερμικής επεξεργα-saut�), για το γκριλ και γενικά για μεθόδους ξηρής θερμικής επεξεργα-�), για το γκριλ και γενικά για μεθόδους ξηρής θερμικής επεξεργα-
σίας και για παρασκευές à la minute. 

Κιλότο (Rump ή La culotte de boeuf, 5,4-5,6 κιλά): Το τμήμα της λεκάνης χωρίς τα οστά. 
Φτωχό σε συνδετικό ιστό με τρυφερά τεμάχια για ψητά κατσαρόλας. Κατάλληλο για κοκκι-
νιστά και ψητά σχάρας. 

Νουά (silverside ή la gite a la noix, 2,9-3,0 κιλά) ή πούρο: Οπίσθιο τμήμα μηρού. Ενδομυ-silverside ή la gite a la noix, 2,9-3,0 κιλά) ή πούρο: Οπίσθιο τμήμα μηρού. Ενδομυ- ή la gite a la noix, 2,9-3,0 κιλά) ή πούρο: Οπίσθιο τμήμα μηρού. Ενδομυ-la gite a la noix, 2,9-3,0 κιλά) ή πούρο: Οπίσθιο τμήμα μηρού. Ενδομυ- gite a la noix, 2,9-3,0 κιλά) ή πούρο: Οπίσθιο τμήμα μηρού. Ενδομυ-gite a la noix, 2,9-3,0 κιλά) ή πούρο: Οπίσθιο τμήμα μηρού. Ενδομυ- a la noix, 2,9-3,0 κιλά) ή πούρο: Οπίσθιο τμήμα μηρού. Ενδομυ-a la noix, 2,9-3,0 κιλά) ή πούρο: Οπίσθιο τμήμα μηρού. Ενδομυ- la noix, 2,9-3,0 κιλά) ή πούρο: Οπίσθιο τμήμα μηρού. Ενδομυ-la noix, 2,9-3,0 κιλά) ή πούρο: Οπίσθιο τμήμα μηρού. Ενδομυ- noix, 2,9-3,0 κιλά) ή πούρο: Οπίσθιο τμήμα μηρού. Ενδομυ-noix, 2,9-3,0 κιλά) ή πούρο: Οπίσθιο τμήμα μηρού. Ενδομυ-, 2,9-3,0 κιλά) ή πούρο: Οπίσθιο τμήμα μηρού. Ενδομυ-
ϊκός συνδετικός ιστός καθιστά το τεμάχιο αυτό σχετικά σκληρό. Άπαχο. Μαγειρεύεται με 
συνδυασμό ξηρής-υγρής θερμότητας, πχ κοκκινιστό, παρασκευές ραγού11, blanquette de 
boeuf, Rumsteak.

Στρογγυλό (Thickflank ή la tranche grasse, 5-5,3 κιλά): Τμήμα εμπρός και έξω του μηρού, 
του οποίου το κάτω τμήμα, που περιλαμβάνει το οστό της επιγονατίδας με τις απολήξεις 
των μυών, είναι πλούσιο σε συνδετικό ιστό και κατάλληλο για βραστά. Σχετικά με τον τρόπο 

10. Οι βαθμοί ψησίματος φιλέτων και μπριζόλας για το μοσχάρι και το αρνί είναι: rare-medium-well 
done (αγγλικά), bleu segnan-segnan-à point-cuit-bien cuit (γαλλικά), ελαφρώς ψημένο-μέτρια-
καλοψημένο-ξεροψημένο (ελληνικά)

11. Η διαφορά του γαλλικού κοκκινιστού (ragout) με το ελληνικό είναι ότι το ελληνικό είναι πιο κόκκινο, 
περιέχει διπλάσια ποσότητα σάλτσας, τα κομμάτια κρέατος είναι κομμένα πιο μεγάλα, το κρέας είναι 
χρώματος σκούρο (στα γαλλικά μοσχάρια είναι λευκό, λόγω διατροφής και ράτσας).
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μαγειρέματος του υπόλοιπου τμήματος του στρογγυλού ισχύουν τα ίδια που αναφέραμε για 
τα παραπάνω τεμάχια.

Ποντίκι: Τεμάχιο πολύ πλούσιο σε συνδετικό ιστό. Για το λόγο αυτό ο συνηθέστερος τρόπος 
μαγειρέματός του είναι το βράσιμο (κρέας για σούπες).

Ουρά. Χωρίζεται με εγκάρσια τομή (κατά πλάτος τομή). Από την ουρά προέρχεται ο γνω-
στός μυς νουά.

Από τη νεφραμιά, με διαφορετικό κόψιμο, βγαίνει μια άλλη κατηγορία, η κόντρα μπριζόλα. 
∆ίνει ένα σχεδόν ενιαίο τεμάχιο, το οποίο μπορεί να πωληθεί είτε με τα οστά είτε χωρίς. 
Όταν στο τεμάχιο αυτό υπάρχει το φιλέτο και πωλείται με τα οστά, τότε παίρνουμε το ιδιαί-
τερα αγαπητό στην αμερικανική αγορά Τ-bone στέικ (μπριζόλα με το κόντρα και το φιλέτο). 
Αποστεωμένο είναι κατάλληλο για ψητό φούρνου, κατσαρόλας, όπως επίσης και για τηγάνι, 
γκριλ και γενικά για σύντομη θερμική επεξεργασία (κουζίνα της ώρας). Από κόντρα γίνεται 
και το αγγλικό roast-beef.

Λάπα: Είναι ο μεγάλος μυς που συγκρατεί τα σπλάχνα. Χωρίζεται με παράλληλη τομή. Είναι 
τα κοιλιακά τοιχώματα στο πρόσθιο τμήμα των οποίων υπάρχει και ένα τμήμα του στήθους 
που αντιστοιχεί στις τρεις τελευταίες πλευρές. Είναι κομμάτια πλούσια σε λίπος και συνδε-
τικό ιστό. ∆ίνουν κρέας κατάλληλο για κιμάδες. 

Κότσι: Βραστό, οσομπούκο (τρόπος μαγειρέματος όπου εμπεριέχεται το μεδούλι), κοκκι-
νιστό. 

Αναφορικά με την αγοραστική αξία του βοδινού κρέατος σε σχέση με τα τεμάχια, αυτή 
καθορίζεται από τη ∆ιεύθυνση Εμπορίου με την εφαρμογή της Μέσης Ισοσταθμισμένης 
Τιμής Αγοράς (Μ.Ι.Τ.Α.) που αφορά τα σφάγια, ημισφάγια ή τεμάχια χονδρεμπορίου βοει-
δών και χοίρων. Η Μ.Ι.Τ.Α. μιας εβδομάδας, πολλαπλασιαζόμενη με τους συντελεστές των 
ομάδων κρέατος (τεμαχίων) δίνει την τιμή λιανικής πώλησης της επόμενης εβδομάδας 
για τα τεμάχια αυτά. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το κρέας των βοοειδών κατατάσσεται στις 
παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με την αγοραστική του αξία, η οποία, όπως αναφέραμε, 
εξαρτάται από την ομάδα προέλευσης του τεμαχίου.

ΟΜΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Με κόκαλα Χωρίς κόκαλα

Α
Μηρός, κιλότο, κόντρα φιλέτο, μπριζόλες, 
σπαλομπριζόλες, σπάλα, καπάκι

1,44 1,72

Β Τράχηλος, λάπα, παραφιλέτο 1,15 1,46

Γ Κότσια, ποντίκι 1,14 1,72

∆ Στήθος, στηθοπλευρές 0,70 1,04

Ε Φιλέτο 2,66 2,66

Πίνακας 16.  Εμπορική κατάταξη τεμαχίων βοοειδών
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Γεύση Ελλάδας με … βουβάλι (μοσχάρι) με κυδώνια, δαμάσκηνα και 
μανιτάρια 

Υλικά για 8 άτομα (κυρίως πιάτο)  
2 κιλά βουβάλι «ελιά» (χωρίς κόκαλο) (απώλεια 7%) 
1 κιλό κυδώνια (απώλεια 11%) 
100 mL κρασί κόκκινο ξηρό 
1 ½ κιλό πατάτες (απώλεια 13%) 
200 γρ δαμάσκηνα απύρηνα 
200 γρ μανιτάρια Αμανύτις 
100 γρ τοματοπολτός 
50 γρ αλεύρι 
100 γρ βούτυρο βουβαλίσιο 
10 κόκκοι μπαχάρι (10 τεμάχια) 
1 ξύλο κανέλλα 
60 γρ αμύγδαλα για το γαρνίρισμα 
30 γρ πορτοκάλι (φλούδα ενός τεμαχίου) 
Αλάτι, πιπέρι 

Δημιουργία

Κόβετε το βουβάλι σε χοντρά κομμάτια και το τσιγαρίζετε σε δυνατή φωτιά με το 1/3 του 
βουτύρου. Πουδράρετε με το αλεύρι, σβήνετε με κρασί, προσθέτετε τον ντοματοπολτό, τα 
καρυκεύματα και μισό λίτρο fond de veau (ζωμό μοσχαριού) ή νερό. Ψήνετε στο φούρνο 
για μία ώρα στους 230 βαθμούς Κελσίου και στη συνέχεια προσθέτετε τα κυδώνια, τις 
πατάτες, τα δαμάσκηνα και τα μανιτάρια αναλόγως επεξεργασμένα (βλ. παρακάτω). Συνε-
χίζετε το ψήσιμο για 1 ½ ώρα μέχρι να χυλώσει και να μαλακώσουν τα υλικά.

Επεξεργασία γαρνιτούρας: Κόβετε τα κυδώνια σε τέταρτα, αφαιρείτε μόνο τα κουκούτσια 
και τα τσιγαρίζετε σε δυνατή φωτιά στο 1/3 του βουτύρου. Κόβετε τις πατάτες σε χοντρούς 
κύβους και τις τσιγαρίζετε σε δυνατή φωτιά στο 1/3 του βουτύρου. Κόβετε σε τέταρτα τα 
μανιτάρια και μουλιάζετε τα δαμάσκηνα στο κρασί.

Γεύση Ελλάδας με … βουβάλι (μοσχάρι) με πιπεριές και μπίρα 

Υλικά για 8 άτομα (κυρίως πιάτο)  

2 κιλά βουβάλι ή μοσχάρι «ελιά» (χωρίς κόκαλο) (απώλεια 7%) 
1 κιλό πράσινες πιπεριές (απώλεια 3%) 
1 κιλό κόκκινες πιπεριές (απώλεια 3%) 
500 mL μαύρη μπίρα 
60 γρ φουντούκια
50 γρ αλεύρι 
60 γρ βούτυρο βουβαλίσιο 
½ ματσάκι μαϊντανό 
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½ κουτ. σ. μπαχάρι τριμμένο 
Αλάτι, πιπέρι 

Δημιουργία

Κόβετε τις πιπεριές σε χοντρές λωρίδες πλάτους ενάμισι εκατοστού. Στη συνέχεια τεμαχί-
ζετε το βουβάλι σε λωρίδες (πλάτος και πάχος ενός εκατοστού) και το τσιγαρίζετε σε δυνατή 
φωτιά στο 1/3 του βουτύρου. Πουδράρετε με το αλεύρι, σβήνετε με την μπίρα, προσθέτετε 
τα καρυκεύματα και μισό λίτρο ζωμό βοδινού (fond de veau) ή νερό. 

Ψήνετε στο φούρνο για μιάμιση ώρα στους 230 βαθμούς Κελσίου και στη συνέχεια προ-
σθέτετε τις πιπεριές αναλόγως επεξεργασμένες. Συνεχίζετε το ψήσιμο για μία ώρα μέχρι να 
χυλώσει και να μαλακώσουν τα υλικά.

Συνοδεύεται με ρύζι πιλάφι βρασμένο σε fond de veau αρωματισμένο με μπαχάρι.

Γεύση Ελλάδας με … μπιφτέκι μοσχαριού με βρώμη και σπόρους 

Υλικά για 8 άτομα (κυρίως πιάτο για αθλητές)  

2 κιλά μοσχάρι σε κιμά (από τρανς) 
300 γρ πράσινες πιπεριές (απώλεια 3%) (προτιμότερες οι κόκκινες, αλλά οι Έλληνες δεν 
επιθυμούν το κρέας κόκκινο, χρώμα το οποίο θα υιοθετήσει από τις κόκκινες πιπεριές) 
100 γρ βρώμη 
30 γρ ηλιόσποροι 
4 ασπράδια αβγού
½ ματσάκι μαϊντανός ψιλοκομμένος 
5 γρ μπαχάρι τριμμένο 
Αλάτι, πιπέρι 

Δημιουργία

Μαρινάρετε τη βρώμη σε λίγο νερό για να φουσκώσει. Στη συνέχεια αλέθετε την πιπε-
ριά μέχρι να γίνει coulis (πουρές) και ανακατεύετε όλα τα υλικά. Ψήνετε στη σχάρα ή στο 
φούρνο.

Σερβίρεται με ριζότο γλασέ, αμύγδαλο φιλέτο καβουρδισμένο και ντομάτα λιαστή. 

3.1.13.2  Χοιρινό

Στην Ελλάδα το σφάγιο αυτό πωλείται κυρίως ολόκληρο στο χονδρικό εμπόριο και οι κρεο-
πώλες στη συνέχεια ενεργούν τον τεμαχισμό. Σε άλλες χώρες το σφάγιο του χοίρου τεμαχί-
ζεται σε διάφορα τεμάχια, διότι από το σφάγιο μόνο το 30% διατίθεται ως κρέας ενώ το υπό-
λοιπο 70% επεξεργάζεται με διάφορους τρόπους (ΕΣΥΕ, 2009).  Το χρώμα του είναι κοκκι-
νοροδόχρωμο, περισσότερο ή λιγότερο έντονο, ανάλογα από τη φυλή που προέρχεται.  Το 
λίπος τήκεται ή επεξεργάζεται με τα τεμάχια του κρέατος δευτέρας ποιότητας σαν κρεατο-
σκευάσματα. 
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Ταξινόμηση σφαγίων χοιρινών

Στην Ελλάδα το κεφάλι παραμένει πάνω στα σφάγια τα οποία κατατάσσονται σε δύο κατη-
γορίες (συμπληρωματικά βλ. Πίνακα: Χαρακτηριστικά χοιριδίου και χοίρου)
1. Ως χοιρίδιο γάλακτος με βάρος 19,5 κιλά.
2. Ως χοίρος με βάρος μεγαλύτερο των 19,5 κιλών

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΧΟΙΡΙΔΙΟ ΧΟΙΡΟΣ

Οστά (γενικά) Λεπτοφυή Χονδρά και ογκώδη

Κνήμη/περόνη (διάμετρος) Λεπτότερη περόνη Λεπτότερη κνήμη

Κνήμη/περόνη (κατά μήκος) Συμφύονται ∆ιαχωρίζονται

Ωμοπλατιαία άκανθα Λεπτή και ευθεία Χοντρή και κυρτή

Ακανθώδεις αποφύσεις ιερού οστού Υπάρχουν Ελλείπουν

Πίνακας 17.  Χαρακτηριστικά χοιριδίου (γουρουνόπουλου) και χοίρου 

Σχετικά με τον ποιοτικό διαχωρισμό του χοιρινού κρέατος ανάλογα με το είδος του τεμα-
χίου:
1. Πρώτη κατηγορία: μπούτι, καρέ.
2. ∆εύτερη κατηγορία: στήθος, σπάλα.
3. Τρίτη κατηγορία: κεφάλι, συκώτι, νεφρά, έντερα, πόδια.

Τεμαχισμός σφαγίων χοίρου

Όπως στο μοσχάρι, έτσι και στο χοιρινό, ο περαιτέρω του σφαγείου τεμαχισμός του ζώου 
δίνει τα εξής κομμάτια:

Λαιμός ή τράχηλος, που ως οστέινη βάση έχει τους αυχενικούς σπονδύλους, και προκύ-
πτει με τομή που γίνεται μεταξύ του τρίτου και τέταρτου θωρακικού σπονδύλου.

Σπάλα, που είναι το πρόσθιο άκρο με τα αντίστοιχα οστά και μύες, και διαχωρίζεται με τομή 
που γίνεται μεταξύ σπάλας και στήθους.

Μπριζόλες, που αποτελούν το θωρακικό και οσφυϊκό τμήμα της ράχης από τον 4° θωρα-
κικό σπόνδυλο μέχρι τον πρώτο κοκκυγικό. Από τις μπριζόλες προέρχονται οι σπαλομπρι-
ζόλες και οι μπριζόλες από κόντρα. Συνήθως στα χοιρινά οι μπριζόλες από κόντρα και το 
φιλέτο παραμένουν μαζί και πωλούνται ως ενιαίο τεμάχιο. Όλα αυτά τα τεμάχια είναι πλέον 
κατάλληλα για ξηρή θερμική επεξεργασία (τηγάνι, γκριλ, πλάκα κλπ). Χωρίς κόκαλο δίνουν 
πολύ καλά φαγητά φούρνου (ρολό).
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Εικόνα 11.  Τεμάχια χοιρινού

Μπούτι, που είναι ο μηρός μαζί με το τεμάχιο που αντιστοιχεί στη λεκάνη (κιλότο). Από το 
μηρό προκύπτουν τα παρακάτω κομμάτια: Το τρανς, ένα αρκετά μεγάλο τεμάχιο, από το 
οποίο μπορούμε να πάρουμε τα σνίτσελ, τα οποία είναι κατάλληλα για τηγάνισμα, σύντομο 
ψήσιμο στο γκριλ και για πανέ. Το νουά με την ουρά μπορεί επίσης να μας δώσει φέτες 
ψαχνό για σνίτσελ. Το κιλότο και το στρογγυλό δίνουν μικρότερα, αλλά εξαιρετικά χυμώδη 
και τρυφερά σνίτσελ. Χρησιμοποιούνται επίσης για κοκκινιστά. Ολόκληρο το μπούτι είναι 
κατάλληλο για ψητό στο φούρνο.

Πανσέτα, που είναι τα κοιλιακά τοιχώματα και το στήθος με τις στηθοπλευρές που προκύ-
πτουν μετά την αφαίρεση της μπριζόλας.

Φιλέτο (ψαρονέφρι), που βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος της σπονδυλικής στήλης της 
οσφυϊκής χώρας.

Η σπάλα, ο λαιμός και η πανσέτα πωλούνται όπως είναι: από το λαιμό παίρνουμε τις πολύ 
τρυφερές «μπριζόλες του λαιμού». Χωρίς κόκαλο είναι κατάλληλες για cordon bleu. Από 
την πανσέτα προκύπτουν τα «χοιρινά παϊδάκια». Ολόκληρη, όπως είναι, ξεκοκαλισμένη, 
είναι ιδανική για ρολό. Λαιμός και πανσέτα είναι κατάλληλα για ψητά σχάρας, φούρνου, 
τηγανητά κλπ. Ο λαιμός γίνεται και κοκκινιστός, βραστός, ψητό κατσαρόλας κλπ.

Τα γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του χοιρινού κρέατος είναι: Το κρέας είναι ροζέ στα νεα-
ρής ηλικίας σφάγια και ανοικτό κόκκινο στα μεγαλύτερα, το λίπος είναι άσπρο, λείο, πυκνό 
και όχι σε υπερβολική ποσότητα, ενώ το δέρμα είναι λείο. Γενικά πρέπει να αποφεύγουμε 
το σκουρόχρωμο και στεγνό κρέας. Αν δείτε στο δέρμα καστανούς ή κιτρινωπούς λεκέδες 
ή αν το κρέας φαίνεται υγρό ή γλοιώδες, είναι προφανές ότι η ποιότητά του δεν είναι καλή. 
Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε μυρωδιά στο κρέας τότε αυτό δεν είναι φρέσκο. 

Η καλή ωρίμανση του κρέατος χαρακτηρίζεται από την ελαστικότητά του. Για να ελέγξουμε 
το διάστημα σιτέματος θα πρέπει να το πιέσουμε με το δάχτυλο για να δούμε πόσο ελαστικό 
είναι το κρέας. Στην περίπτωση που επανέλθει αμέσως, τότε σημαίνει ότι είναι φρέσκο, 
συνεπώς δε θα είναι και μαλακό. 
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Το χοιρινό κρέας απαιτεί ωρίμανση 4–5 ημερών. Σημειώνουμε επίσης ότι το χοιρινό πρέ-
πει να καλοψήνεται και δε σερβίρεται ποτέ saignant. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί υπάρ-
χει κίνδυνος τριχίνωσης, παράσιτου που καταστρέφεται με τη θερμοκρασία. Αν το κρέας 
είναι προσβλημένο και τα παράσιτα δεν καταστραφούν με το μαγείρεμα, προσβάλουν 
τον ανθρώπινο οργανισμό. Βέβαια το θέμα της τριχίνωσης εξετάζεται κατά τον υγειονο-
μικό έλεγχο του σφαγίου, προκειμένου να χαρακτηριστεί κατάλληλο προς κατανάλωση, 
και σφραγίζεται με ειδική σφραγίδα χωρίς πλαίσιο με την ένδειξη ΕΤΡΙΧΙΝΟΣΚΟΠΗΘΗ με 
κεφαλαία γράμματα. 

Ονόματα 
τεμαχίων

Ειδικότερες 
συμπληρωματικές 
ονομασίες

Ψ
ητ

ά:
 σ

χά
ρα

, 
γκ

ρι
λ,

 φ
ού

ρν
ου

Μ
αγ

ει
ρε

υτ
ά

Σχ
άρ

ας

Βρ
ασ

τά Ειδικότερος τρόπος 
μαγειρέματος

Φιλέτο Ψαρονέφρι * **
steak, φοντί, μενταγιόν, 
σουβλάκι

Μπριζόλες - * ** της ώρας, ρολά (χωρίς οστά)

Μπούτι ή 
μηρός

τρανς ** * *
φοντί, της ώρας, σνίτσελ, 
σουβλάκια, κοκκινιστό, ραγού, 
λεμονάτο

νουά και ουρά * **
φοντί, σνίτσελ, σουβλάκια, 
κοκκινιστά, ραγού

κιλότο ** * * *
φοντί, σνίτσελ, σουβλάκια, 
κοκκινιστά

στρογγυλό * ** * κοκκινιστά, γκούλας

Λαιμός Μπριζόλες λαιμού ** * **
steak, ρολά, φούρνου στη 
γάστρα, ψητός στη σούβλα

Πανσέτα - * ** ρολά, της ώρας, γύρος, ρολό

Σπάλα - * ** *
ρολά, γκούλας, κοκκινιστά, 
ραγού, σουβλάκια, γύρος

Κεφάλι - * **
σούπες, στο φούρνο 
(λαδόκολλα)

Πίνακας 18.  Μέθοδοι μαγειρικής αξιοποίησης χοιρινού 

Τα καλύτερα κομμάτια στο χοιρινό είναι αυτά που έχουν το λιγότερο λίπος, δηλαδή το 
μπούτι, η νεφραμιά, ο σβέρκος. Το θηλυκό χοιρινό προτιμάται από τους έμπειρους μάγει-
ρες, καθώς δε μυρίζει τόσο έντονα όσο το αρσενικό. Χαρακτηριστικό διαχωρισμού είναι η 
ρίζα του πέους που διαφαίνεται πάνω από το μπούτι. Το μπούτι είναι σχετικά σκληρό και 
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μεγάλο κομμάτι, και χωρίζεται στο κότσι και στο χοιρομέρι12. Η νεφραμιά έχει πολύ τρυ-
φερό κρέας και γίνεται πολύ νόστιμη τυλιγμένη σε ρολό (χωρίς κόκαλο). Από το μέρος αυτό 
βγαίνουν οι μπριζόλες και το ψαρονέφρι, που στα πιο μεγάλα ζώα ζυγίζει το πολύ μισό κιλό. 
Ο ώμος, η σπάλα και η κοιλιά είναι αρκετά παχιά κομμάτια και αξιοποιούνται σε κιμάδες. 

Κατηγορίες χοιρινών σφαγίων 

1. Μαδητό με κεφάλι, εντόσθια και περινεφρικό λίπος.
2. Μαδητό χωρίς κεφάλι, εντόσθια και περινεφρικό  λίπος.
3. Γδαρτός με κεφάλι, εντόσθια και περινεφρικό λίπος.
4. Γδαρτό χωρίς κεφάλι, εντόσθια και περινεφρικό λίπος.
5. Ο τύπος «καρρέ» (μπούτι +μπριζόλες +μισές πλευρές θώρακα+ ψαρονέφρι)13. 

                                             

Εικόνα 12.  Απεικόνιση τεμαχισμού χοίρου Α.Δ.14/89 άρθρο 255

12. Οι Ισπανοί το ονομάζουν jamon (χαμόν), οι Γάλλοι jambon (ζαμπόν), οι Ιταλοί (προσούτο).Το ισπανικό 
και ιταλικό χοιρομέρι γίνεται με ξήρανση ενώ το γαλλικό με βράσιμο.

13. Η κοινοτική και η ελληνική νομοθεσία απαγορεύουν την ύπαρξη τριχών και την παραμονή τμημάτων 
δέρματος στην επιφάνεια του σφαγίου.
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Ταξινόμηση χοιρινού  

Το κριτήριο ταξινόμησης στο χοιρινό κρέας είναι η λιποπεριεκτικότητα επί του συνόλου. 
Όσο λιγότερο λίπος έχει τόσο καλύτερης ποιότητας είναι (max ➔ S, min ➔ P)

S 60 %    και  πάνω

E 55   έως  59,9  %

U 50    έως  54,9 %

R 45  έως     49,9 %

O 40   έως    44,9 %

P   και  κάτω

Πίνακας 19.  Ταξινόμηση χοιρινού με βάση τη λιποπεριεκτικότητα

3.1.13.3  Αιγοπροβατοειδή

Σύμφωνα με το αγορανομικό χαρακτηρισμό του Π.∆. 568/1988, τα προβατοειδή κατατάσσο-
νται με βάση το φύλο και την ηλικία στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες:

Αμνός Γάλακτος (Αρνάκι Γάλακτος). Έτσι χαρακτηρίζεται το αρνί ηλικίας 30–45 ημερών. 
Από αγορανομική άποψη χαρακτηρίζεται «αρνί γάλακτος» το αρνί μέχρι τεσσάρων μηνών.

Αμνός (Αρνί). Χαρακτηρίζεται το πρόβατο από 4 μηνών μέχρι της πτώσεως των πρώτων 
μεσαίων κοπτήρων.

Ζυγούρι (Πρόβατο). Χαρακτηρίζεται το νεαρό πρόβατο από της πτώσεως των μέσων 
κοπτήρων μέχρι της πτώσεως των πρώτων παραμέσων κοπτήρων.

Πρόβατο. Χαρακτηρίζεται το πρόβατο μετά την πτώση των πρώτων παραμέσων 
κοπτήρων.

Κριός (Κριάρι). Χαρακτηρίζεται το αρσενικό πρόβατο μετά την πτώση των δύο 
παραμέσων κοπτήρων.

Στην Ελλάδα εκτός από τα προβατοειδή έχουμε και τα αιγοειδή, τα οποία κατατάσσονται, 
κατ’ αντιστοιχία με τα προβατοειδή, ως εξής:

Ερίφιο γάλακτος (κατσικάκι γάλακτος).

Ερίφιο (κατσίκι).

Βετούλι.

Αίγα (κατσίκα).

Τράγος.

Τα αιγοπρόβατα σφάζονται και αποκεφαλίζονται. Μετά την αφαίμαξη από το δέρμα και τα 
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εντόσθια συντηρούνται στην ψύξη. Τα σφάγια των αιγοπροβάτων πωλούνται ολόκληρα και 
σε χονδρικά τεμάχια. Μπορεί να μη φέρουν το κεφάλι και τα πόδια αλλά να περιέχουν το 
συκώτι, την καρδιά και τους πνεύμονες. Κατά τον τεμαχισμό χωρίζεται το σφάγιο σε δύο 
ημιμόρια και τέταρτα και μετά σε επιμέρους τεμάχια τα οποία είναι: το μπούτι, η νεφραμιά, 
τα παϊδάκια (μπριζόλες), η κοιλιά και το στήθος, η ωμοπλάτη (σπάλα), το κεφάλι. 

Η ποιότητα του κρέατος των προβατοειδών εξαρτάται βασικά από την καλή μυϊκή ανάπτυξη 
και από τον βαθμό πάχυνσης του ζώου. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια: στην 
πρώτη κατηγορία υπάγονται τα σφάγια τα οποία δεν έχουν υπερβολικό λίπος, με πόδια και 
λαιμό σαρκώδη. Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται τα σφάγια που υστερούν λίγο ένα-
ντι των προηγούμενων ως προς το βαθμό πάχυνσης και ανάπτυξης, και στην τρίτη κατα-
τάσσονται τα αδύνατα (ισχνά) σφάγια, με ελάχιστη ποσότητα λίπους. Αναφορικά με τον ποι-
οτικό διαχωρισμό, ανάλογα με το είδος του τεμαχίου έχουμε (βλ. Εικόνα: Ανατομία αρνιού):

Ανατομία αρνιού

Πρώτη κατηγορία: μπούτι, σέλα, καρέ. (1,2,3).

∆εύτερη κατηγορία: στήθος, σπάλα, λαιμός (4,5,6).

Τρίτη κατηγορία: κεφάλι, μυαλό, συκώτι, νεφρά, έντερα.

Το τεμάχιο με την μεγαλύτερη ζήτηση είναι το μπούτι, επειδή έχει 
το περισσότερο κρέας. Το μπούτι μαζί με τη σέλλα αποτελούν ολό-
κληρο το κομμάτι το οποίο ονομάζεται στα γαλλικά «baron». Τα 
τεμάχια σέλα, μπριζόλες (παϊδάκια), νεφραμιά, τα οποία έχουν επί-
σης ζήτηση, παρασκευάζονται κυρίως ψητά. Το στήθος παρασκευ-
άζεται συνήθως μπρεζέ ενώ από την ωμοπλάτη παρασκευάζονται 
κιμάδες δεύτερης ποιότητας (κεμπάπ κιμάς) και ψητά.

Συμβουλή του σεφ: Για να μειώσουμε την έντονη 
μυρωδιά στα αιγοπροβατοειδή, και ειδικά στα 
εντόσθιά τους, ρίχνουμε πολύ μικρή ποσότητα 
κανέλλα σκόνη και λεμόνι πριν από το ψήσιμο.

Μορφολογικές διαφορές αρνιού με κατσίκι

Ανατομικό χαρακτηριστικό Αρνί Κατσίκι

Πλευρές Λιγότερο κυρτές Μάλλον κυρτές

Θώρακας Πεπλατυσμένος Κυλινδρικός

Τρίχες στις επιφάνειες Σπάνια Συχνά

Επιφανειακό (υποδόριο) λίπος Αρκετό (παχύ σφάγιο) Λιγότερο (άπαχο σφ.)

∆έρμα ουράς Αφαιρείται Παραμένει συχνά
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Εκφύσεις κεράτων Απέχουν μεταξύ τους Πλησιάζουν  
περισσότερο

Ρινικά οστά Συμφύονται σε όλο το 
μήκος ∆ιαχωρίζονται εμπρός

Ρινικά οστά Συχνά με κυρτή ράχη Συνήθως με ευθεία 
ράχη

Ακουστικός πόρος Μικρής διαμέτρου (στενός) Μεγάλης διαμέτρου 
(φαρδύς)

Κυκλικό τμήμα δέρματος 
εμπρός από τα μάτια Συνήθως παραμένει Συνήθως απουσιάζει

Πίνακας 20.  ∆ιαφορές αρνιού με κατσίκι

Γεύση Ελλάδας με … αρνάκι με μπίρα και δενδρολίβανο

Υλικά για 8 άτομα (κυρίως πιάτο)  

2.400 γρ. αρνάκι σπάλα με κόκαλο σε μικρά κομμάτια
1 κουτί μπίρα (330 mL)
2 μεγάλα ξηρά κρεμμύδια 
½ φλ. ελαιόλαδο 
1 κλαδάκι δεντρολίβανο
6 κουτ.σούπας ξύδι
Αλάτι, πιπέρι

Δημιουργία

Ροδίζετε το κρέας στο λάδι μαζί με το κρεμμύδι σε φέτες μέχρι να μαραθεί (20 λεπτά). 
Σβήνετε με την μπίρα, αλατοπιπερώνετε, προσθέτετε το ξύδι, το δεντρολίβανο, μισό ποτήρι 
νερό. Σκεπάζετε το κρέας και το βάζετε στο φούρνο για να ψηθεί. Το αφήνετε για δύο ώρες 
στους 210 βαθμούς Κελσίου. Σερβίρετε με σιτάρι ή κριθαράκι βρασμένο σε μπίρα.

3.1.13.4  Πουλερικά 

Η πτηνοτροφία άκμασε στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’60. Η παραγωγή πουλερικών στις 
μέρες μας καλύπτει το 90% της ζήτησης, παρατηρώντας συγκέντρωση των μονάδων παρα-
γωγής (πτηνοτροφία) σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές (περιαστικές). Βάσει του 
Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κρέατος Πουλερικών και Αβγών 
1538/91 τα εμπορικά πουλερικά διαχωρίζονται ως εξής: πετεινοί και κότες (κοτόπουλο, 
πετεινός, κάπονας, νεοσσός, πετεινάρι), γάλλοι και γαλοπούλες (νεαροί και ενήλικες), 
πάπιες, χήνες, φραγκόκοτες. 
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Το κρέας του κοτόπουλου είναι τρυφερό, μικρής περιεκτικότητας σε λίπος και πλούσιο σε 
πρωτεΐνες. Η γρήγορη ανάπτυξη του κλάδου οφείλεται στην οικονομική παραγωγή κρέ-
ατος και στη βελτίωση της διατροφής των λαών. Οι περισσότεροι καταναλωτές του δυτι-
κού κόσμου καταναλώνουν συνειδητά κοτόπουλο για λόγους δίαιτας, δηλαδή πιστεύουν 
ότι τρώγοντας κοτόπουλο μειώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα τους. Χαρακτηρι-
στικό είναι ότι από μετρήσεις σε εστιατόρια (62 συνολικά), φάνηκε ότι το 53% των γυναικών 
πελατών παραγγέλνουν κοτόπουλο ως κύριο πιάτο (Παλησίδης, 2010). 

Τα χαρακτηριστικά των υγιών πουλερικών περιλαμβάνουν την εξωτερική εμφάνιση 
(χρώμα, μυϊκή ανάπτυξη, απουσία ελαττωμάτων στο δέρμα), την οσμή και τη γεύση.

Οι βασικότερες απαιτήσεις για κοτόπουλο Α΄ ποιότητας είναι: 
–  ∆ιάπλαση: Καλή χωρίς παραμορφώσεις στα οστά του στήθους, της ράχης, των μηρών  

της κνήμης. 
–  Μυϊκή ανάπτυξη: Καλή. Το στήθος να είναι καλά κρεατωμένο και  στρογγυλεμένο. Οι 

μηροί και οι κνήμες καλά κρεατωμένες.
–  Υποδόριο λίπος: Κανονικά κατανεμημένο (λεπτό στρώμα λίπους).
–  Αποπτέρωση: Καλή (Να μην υπάρχουν τριχόπτερα, φτερά).
–  ∆έρμα : Να  μην υπάρχουν λύσεις συνεχείας του δέρματος.
–  Να μην υπάρχουν αιματώματα στο δέρμα και στους μύες καθώς και κατάγματα οστών.

Η ποιότητα του κοτόπουλου επηρεάζεται από τις συνθήκες διατροφής και υγιεινής καθώς 
και από τις συνθήκες σφαγής, επεξεργασίας και συντήρησης. Στη χώρα μας υπάρχει νομο-
θεσία για την ποιοτική κατάταξη των σφαγίων πουλερικών, όμως η εφαρμογή της είναι 
προαιρετική. Τα κοτόπουλα διαχωρίζονται συνήθως βάσει των γραμμαρίων σε 1.000 γρ, 
1.200 γρ, 1.500 γρ, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών λιανικής και χονδρικής αγοράς, σε 
τεμάχια, σε κιμά και σε παρασκευάσματα κοτόπουλου (σνίτσελ, πανέ, γύρος). 

Στρουθοκάμηλος

Η στρουθοκάμηλος συγκαταλέγεται στα πουλερικά.  Έχει κόκκινο χρώμα και λιγότερο 
λίπος και θερμίδες από το μοσχαρίσιο κρέας, το κρέας του κοτόπουλου και της γαλοπού-
λας. Στη γεύση και την εμφάνιση είναι κοντά στα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του μοσχαρί-
σιου κρέατος σε συνδυασμό με εκείνα του άγριου πουλιού.

Θερμίδες
100 γρ. κρέατος

Λίπος (γρ)

Στρουθοκάμηλος 140 2,8

Μοσχάρι 211 9,3

Κοτόπουλο 190 7,4

Γαλοπούλα 170 5

Πίνακας 21.  Θερμιδική σύγκριση κρεάτων 
(πηγή: ΑΠΘ, 2006)
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Το κρέας της στρουθοκαμήλου είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε χοληστερόλη, αν και το 
στοιχείο που το κάνει ελκυστικό από πλευράς υγιεινής είναι η χαμηλή του λιποπεριεκτικό-
τητα. Το ενδομυϊκό λίπος είναι ελάχιστο και μη εμφανές. Έτσι, αν φροντίσει κανείς να απο-
μακρύνει τις εμφανείς εναποθέσεις κατά τον τεμαχισμό, παίρνει ένα πολύ καλής ποιότητας 
άπαχο ερυθρό κρέας. Πρακτικά το κρέας αυτό περιέχει λιγότερο από το μισό του λίπους 
που υπάρχει στο στήθος του κοτόπουλου.

Γεύση Ελλάδας με… λουκουμάδες κοτόπουλου και σάλτσα ανθόγαλου με 
γύρη 

Υλικά για 10 άτομα (ορεκτικό)

1 κιλό κοτόπουλο στήθος (χωρίς κόκαλο) 
500 γρ αλεύρι 
1 μπίρα ή 1 φακελάκι μαγιά 
100 γρ κεφαλογραβιέρα Νάξου (λίγο λίπος, ξηρό τυρί) 
50 γρ βούτυρο 
Αλάτι, πιπέρι 

Δημιουργία

Βράζετε το κοτόπουλο και το αφήνετε να κρυώσει. Το μαδάτε και το κόβετε σε χοντρά κομ-
μάτια για να δημιουργηθούν κοντές ίνες κοτόπουλου. Αναμιγνύετε όλα τα υλικά και τα αφή-
νετε να φουσκώσουν σκεπασμένα για 30΄-45΄. Στη συνέχεια «κόβετε» λουκουμάδες με τη 
βοήθεια ενός κουταλιού και τηγανίζετε σε ελαιόλαδο. 

Σερβίρετε με σως γιαουρτιού ή αλμυρής χτυπημένης κρέμας γάλακτος αρωματισμένης με 
μέλι, λεμόνι, γύρη.

Γεύση Ελλάδας με… κοτόπουλο ψητό στη λαδόκολλα με καραμελωμένα 
λαχανικά

Υλικά για 8 άτομα (κυρίως πιάτο)  

8 στήθη κοτόπουλου (1.700 γρ)
1 ποτήρι κρασί 
5 κουταλιές σούπας μουστάρδα
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο 
2 ντομάτες ώριμες 
4 μεγάλες κόκκινες πιπεριές
1 σκελίδα σκόρδο 
3 μέτρια κρεμμύδια ξηρά
½ κ. γλ. θυμάρι, βασιλικός
2 κ. γλ. μέλι
½ πορτοκάλι (χυμός)
αλάτι, πιπέρι 
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200 γρ γραβιέρα τριμμένη
50 γρ σουσάμι

Δημιουργία

Ανοίγετε στα δύο κάθε φιλέτο και το αλατοπιπερώνετε. Στη συνέχεια κόβετε λεπτές φέτες 
όλα τα λαχανικά και τα μαρινάρετε με τα υπόλοιπα υλικά. Κόβετε λαδόκολλες στο τετρα-
πλάσιο μέγεθος από το στήθος του κοτόπουλου. Τοποθετείτε ανοιχτά τα κοτόπουλα και από 
πάνω τα μαριναρισμένα λαχανικά. Φακελώνετε με τη λαδόκολλα, στη συνέχεια διπλώνετε 
σε αλουμινόχαρτο (πολύ καλά ώστε να μη χάνει υγρά) και ψήνετε στη χόβολη (πρέπει να 
ακουμπάει σε κάρβουνα) για μία ώρα (το γυρνάτε τέσσερις φορές). Όταν ψηθεί το ανοίγετε 
και το πασπαλίζετε με το τυρί και το σουσάμι. Για να έχει επιτυχία το πιάτο πρέπει να έχουν 
καραμελώσει τα λαχανικά και να είναι ζουμερό.

3.1.13.5  Κυνήγια 

Όπως όλα τα κρέατα του κρεοπωλείου, έτσι και τα κυνήγια (τριχωτά14, πτερωτά), για να 
γίνει το κρέας τους καλύτερο πρέπει να μείνει να σιτέψει (ιδανικό σίτεμα 3-5 ημέρες). Όταν 
κόβουμε τα κυνήγια σε κομμάτια προκειμένου να τα κάνουμε σαλμί, αποφεύγουμε να 
αφαιρούμε τα κόκαλα της ράχης προκειμένου να ενισχύεται η γεύση της παρασκευής. Τα 
χοντρά τριχωτά κυνήγια τεμαχίζονται όπως το αρνί και το πρόβατο. Τα καλύτερα κομμάτια 
είναι η σέλα, το καρέ και τα μπούτια. Τα υπόλοιπα κομμάτια όπως η σπάλα, ο λαιμός και το 
στήθος προορίζονται για άλλες παρασκευές.

Με εξαίρεση την αγριόπαπια, το κρέας των πουλιών έχει μικρή περιεκτικότητα σε λιπαρά. 
Η σάρκα τους έχει έντονη γεύση, κυρίως του φασιανού και της αγριόπαπιας. Μόνο το κρέας 
των νεαρών πουλιών είναι τρυφερό. Μερικά είδη κυνηγιού είναι το ορτύκι, ο φασιανός, το 
περιστέρι, η πέρδικα, η αγριόπαπια και η αγριόχηνα. Για να πετύχετε ένα καλό αποτέλεσμα 
πρέπει να μαρινάρετε για 12 ώρες το κυνήγι μέσα σε όξινο περιβάλλον (κόκκινο ξύδι, κρασί 
ερυθρό) και μπαχαρικά (θυμάρι, κόκκους πιπέρι, σινάπι). 

Salmis (σαλμί) ονομάζεται η μέθοδος μαγειρέματος για πτερωτά κυνήγια (φασιανό, πέρ-
δικα, πάπια, κλπ). Το σαλμί είναι ένα είδος ραγού παρασκευασμένο με πτερωτά κυνήγια 
συνήθως ψητά, χωρίς πολλή ντομάτα. 

Γεύση Ελλάδας με… μπεκάτσες κοκκινιστές και καπνιστές χυλοπίτες 

Υλικά για 8 άτομα (κυρίως πιάτο)  

4-5 μπεκάτσες (2 κιλά)
1 ποτήρι κρασί 
1 φλιτζάνι λάδι 
4 ντομάτες ώριμες ή δύο κονσέρβα 

14. gibiers (ζιμπιέ), ονομάζονται τα «τριχωτά» κυνήγια στα γαλλικά.
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10 φέτες μπέικον ψιλοκομμένες 
4 σκελίδες σκόρδο 
αλάτι – πιπέρι – 1 ξυλάκι κανέλλα
700 γρ χυλοπίτες

Δημιουργία

Τσιγαρίζετε με το λάδι και το μπέικον τις μπεκάτσες και σβήνετε με κρασί. Προσθέτετε τις 
ντομάτες ψιλοκομμένες, το αλάτι, το πιπέρι, τα ξυλάκια κανέλλας. Κλείνετε την κατσαρόλα 
και την τοποθετείτε στο φούρνο για μιάμισι  ώρα περίπου. Ύστερα ανοίγετε, αφαιρείτε το 
κρέας και προσθέτετε τις χυλοπίτες. Ψήνετε για 15΄. Σκεπάζετε και το αφήνετε για 30΄ μέχρι 
να φουσκώσει. Σερβίρετε με τριμμένη γραβιέρα Κρήτης.

Συμβουλή του σεφ: Μόλις αφαιρέσετε το κρέας προσθέστε έξι παγάκια για να 
κόψετε τη βράση, ώστε να παραμείνει το κριθαράκι σπυρωτό. 

Γεύση Ελλάδας με…ορτύκια γεμιστά 

Υλικά για 12 άτομα (πρώτο πιάτο)  

12 ορτύκια
φύλλα δάφνης
1 κρεμμύδι κομμένο σε φέτες
2 κουταλιές τριμμένο τυρί
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
400 γρ κιμάς μοσχαρίσιος
2 κ. σούπας ρύζι νυχάκι
2 κ. σούπας σταφίδες
2 κ. σούπας αμύγδαλα
λίγο μοσχοκάρυδο
1/2 φλιτζάνι κονιάκ (80 mL)
1 ποτήρι κόκκινο κρασί (200 mL)
12 οδοντογλυφίδες 
Αλάτι, πιπέρι

Δημιουργία

Μαρινάρετε τα ορτύκια στο κρασί, στη δάφνη, στο κρεμμύδι και σε λίγο πιπέρι για 12 περί-
που ώρες. Έπειτα πασπαλίζετε την κοιλιά των ορτυκιών με το τυρί. Σε βαθύ τηγάνι ζεσταί-
νετε βούτυρο και λίγο λάδι και σοτάρετε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και τον κιμά. Προσθέ-
τετε το ρύζι, τις σταφίδες και τα αμύγδαλα. Πασπαλίζετε με μοσχοκάρυδο και πιπέρι. Προ-
σθέτετε το κονιάκ και μισό φλιτζάνι νερό. Σιγοβράζετε μέχρι να εξατμιστεί το νερό. Γεμίζετε 
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τα ορτύκια με τη γέμιση και τα κλείνετε με οδοντογλυφίδα. Επιπλέον τους δένετε τα ποδα-
ράκια για να μείνουν κλειστά και κατά το ψήσιμο. Τα ψήνετε στην ψησταριά ή στο φούρνο. 
Σερβίρετε με πατάτες ψητές, σάλτσα λαδόξυδο με αγγουράκι τουρσί και μια μικρή πράσινη 
σαλάτα.

Γεύση Ελλάδας με… πέρδικες λεμονάτες με ξινόμηλο και αγκινάρες

Υλικά για 10 άτομα (κυρίως πιάτο)  

5 πέρδικες (μισή ανά άτομο)
1 λεμόνι
2 ξινόμηλα
20 αγκινάρες (2 τεμάχια ανά άτομο)
1 ποτήρι του νερού ελαιόλαδο
1 ποτήρι κρασί (λευκό)
4 πράσινες πιπεριές
2 σκελίδες σκόρδο
2 μεγάλα πράσα
50 γρ φουντούκια
2 φύλλα δάφνης, αλάτι
πιπέρι και κανέλα (σκόνη)

Δημιουργία
Κόβετε τις πέρδικες στα δύο κάθετα και τις τσιγαρίζετε ελαφρώς μαζί με το σκόρδο, το 
πράσο και τις πιπεριές κομμένα σε φέτες. Σβήνετε με κρασί και προσθέτετε λίγο νερό 
μαζί με τις αγκινάρες, το λεμόνι χυμό και τα καρυκεύματα. Ψήνετε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 220 βαθμούς Κελσίου για περίπου μιάμιση ώρα, παρακολουθώντας το ζωμό 
που πρέπει να είναι αρκετός. Όταν τα πουλιά έχουν ψηθεί, τα αφαιρείτε μαζί με τα λαχα-
νικά, κρατάτε μισή ποσότητα του ζωμού και  προσθέτετε τα μήλα κομμένα σε τέταρτα με 
τη φλούδα και το ρύζι (κίτρινο/μπονέτ) για πιλάφι (αναλογία 1 ρύζι – 2 ζωμός, 70 γρ ωμό 
ρύζι ανά άτομο για à la carte). Το ρύζι θα το χρησιμοποιήσετε ως γαρνιτούρα. Συνεχίζετε το 
ψήσιμο για 20΄ στο φούρνο. Σερβίρετε με καρότο στον ατμό γλασαρισμένο σε φρέσκο βού-
τυρο και καβουρδισμένα φουντούκια. 

3.1.13.6.  Υποπροϊόντα κρέατος

Υποπροϊόντα κρέατος ονομάζονται το συκώτι, η καρδιά, τα έντερα, τα νεφρά, τα γλυκάδια, τα 
πνευμόνια. Παραπροϊόντα ονομάζονται το δέρμα, το τρίχωμα, τα κόκαλα, τα κέρατα.
Συμβουλές για χρήση των εντόσθιων ζώου.
●  Συκώτι: Αν δούμε πράσινο χρώμα πάνω στο συκώτι, τότε αυτό πρέπει να αφαιρεθεί.
●  Πνευμόνι: Αφαιρούμε όλες τις σκληρές αρτηρίες.
●  Έντερα: Για να φύγει η έντονη μυρωδιά του αρνιού από τα έντερα αλλά και για να τα 

απολυμάνετε τα ξεπλένετε με ξύδι.
●  Καρδιά: την ανοίγετε στη μέση και την ξεπλένετε για να φύγουν τα αιματώματα.
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Γεύση Ελλάδας με… συκωτάκια σάλτσα «πέστο» φουντουκιού

Υλικά για 10 άτομα (ορεκτικό)  

1 κιλό συκωτάκια πουλιών
2 κρεμμύδια
1 πιπεριά πράσινη
1 λεμόνι
1 ξινόμηλο (χωρίς φλούδα)
1/2 ποτήρι ελαιόλαδο
1 ποτήρι κρασί (λευκό)
10 φύλλα μέντας
150 γρ φουντούκια
Αλάτι, πιπέρι και μουστάρδα αλοιφή (σκόνη)

Δημιουργία

Λιώνετε όλα τα υλικά στο μπλέντερ, τα κάνετε δηλαδή πουρέ τύπου σάλτσας «πέστο», εκτός 
από το μισό ελαιόλαδο και τα συκωτάκια. Βράζετε τη σάλτσα πέστο για 20΄ και την αφήνετε 
στην άκρη για να κρυώσει. Την τοποθετείτε στο ψυγείο και τη χρησιμοποιείτε όποτε θέλετε. 
Μπορείτε να διατηρήσετε το πέστο για τρεις ημέρες. Στη συνέχεια τσιγαρίζετε τα συκωτά-
κια και, όταν τσιγαριστούν, ρίχνετε τη σάλτσα, σιγοβράζετε για 5΄ και σερβίρετε πάνω σε 
πίτα για σουβλάκι.

3.1.14.  Αλλαντικά

Αλλαντικό: κρέας, πρόσθετα και βοηθητικές ύλες, θήκες (φυσικές ή τεχνητές).

Ανάλογα με την επεξεργασία τους διακρίνονται σε κατηγορίες (βλ. Πίνακα: Κατηγορίες 
αλλαντικών). 

σύγκοπτο κρέας τεμάχια κρέατος

Π
ρο

ϊό
ντ

α Ωμά, ωρίμανσης, μερικής ωρίμανσης 
(ημίξηρα), θερμικής επεξεργασίας (βρα-
στά αλλαντικά)

Ωρίμανσης, θερμικής επεξεργασίας, 
καπνίσματος

Π
αρ

αδ
εί

γμ
ατ

α

Χωριάτικα λουκάνικα, αέρος, πάριζα, λου-
κάνικα, μορταδέλα

Χοιρομέρι ωρίμανσης, παστουρμάς, 
προσούτο, ζαμπόν, ωμοπλάτη, καβουρ-
μάς

Χρήση Ωμά ή μαγειρεμένα.

Πίνακας 22.  Κατηγορίες αλλαντικών
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Α. Ωμά αλλαντικά

Τεχνολογία παρασκευής: αφυδάτωση

Άριστες πρώτες ύλες.

Απαγορεύεται η χρήση πουλερικών.

∆ε συνιστάται η μεγάλη περιεκτικότητα του κρέατος σε συνδετικό ιστό.

Συντήρηση υπό ψύξη.

Κατανάλωση μετά από ψήσιμο.

pH κρέατος: 5,6 – 5,8, λίπος έως 35%.

Β. Αλλαντικά θερμικής επεξεργασίας 

Τεχνολογία παρασκευής: θερμότητα (υγρή, ατμός, ξηρή ή συνδυασμός)

Συντήρηση υπό ψύξη.

Η άνοδος της θερμοκρασίας καταστρέφει τα μικρόβια και βοηθάει στην πήξη των πρωτεϊ-
νών του κρέατος.

Ανάλογα με την τεχνολογία παρασκευής χρησιμοποιούμε και τις κατάλληλες θήκες.

μαζί με κιμά = πάριζα, μαζί με λίπος = μορταδέλα.

pH κρέατος: 5,8 – 6,2.

Λίπος 30-34% (μορταδέλα), υγρασία 53% (στα τεμάχια 75+2%).

Γ. Αλλαντικά αέρος

Τεχνολογία παρασκευής: (pH stable προϊόντα, pH<5.0, aw-stable προϊόντα, aw<0.91)

Ωρίμανση με πολλά σάκχαρα και καλλιέργειες για 10 ημέρες στους 25°C.

Αφυδάτωση με λίγα σάκχαρα και καλλιέργειες για 8 εβδομάδες στους 12-18°C.

Ποσότητα συνδετικού ιστού ανάλογα με το προϊόν (χονδροτεμαχισμένα, λεπτοτεμαχισμένα, 
έντονα λεπτοτεμαχισμένα).

Συντήρηση ανάλογα με την τεχνολογία παρασκευής.

Προσοχή στη μηχανή κοπής.

Σουτζούκια (πρόβειο και βόειο κρέας, λίπος, αλεύρι και αρτύματα)

pH κρέατος: 5,6 – 5,8,  λίπος έως 45%.

Δ. Ημίξερα αλλαντικά

Τεχνολογία παρασκευής: 

Προαιρετικά ωρίμανση για 24-48h, στους 25°Cμε σάκχαρα και καλλιέργειες.
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Θερμική επεξεργασία: 50°C κοκκίνισμα για 30΄, 55°C στέγνωμα (σε χαμηλή υγρασία), 
65-70°C κάπνιση (σε μέτρια υγρασία), 78°C «βράσιμο» (θερμοκρασία πυρήνα = 72-74°C).

Αφυδάτωση σε 10°C (για να μη βλαστήσουν οι σπόροι). Συντήρηση και εκτός ψυγείου (σε 
κενό συντηρήθηκαν για 18 μήνες στους 10 και στους 20°C 

pH κρέατος: από 6% έως 35% λίπος, υγρασία έως 54%.

Γεύση Ελλάδας με… πίτα Καισαρείας ή παστουρμαδόπιτα

Υλικά για 15 άτομα (ορεκτικό) 
2 φύλλα χωριάτικα
10 φέτες κασέρι ή άλλο ανάλατο κίτρινο τυρί
20 λεπτές φέτες φρέσκιας ντομάτας
20 πολύ λεπτές φέτες παστουρμάς (χωρίς τσιμένι)
½ κ.σ. ρίγανη
1 αβγό χτυπημένο για το άλειμμα
20 γρ σουσάμι ή μαυροκούκκι
1 φλ. ελαιόλαδο

Δημιουργία

Σε ένα λαδωμένο ταψί ή πυρέξ στρώνετε τα μισά φύλλα και ενδιάμεσα τα διαβρέχετε με 
ελαιόλαδο. Στη συνέχεια καλύπτετε όλη την επιφάνειά τους με τις μισές φέτες κασέρι. Πάνω 
από το κασέρι αραδιάζετε τις φέτες του παστουρμά και στη συνέχεια τις φέτες φρέσκιας ντο-
μάτας, φροντίζοντας να μην έχουν υγρά. Πασπαλίζετε με ρίγανη και τελειώνετε με τις υπό-
λοιπες φέτες κασέρι. Έπειτα τοποθετείτε τα υπόλοιπα φύλλα, χαράζετε σε κομμάτια, αλεί-
φετε την επιφάνεια με ένα χτυπημένο αβγό και πασπαλίζετε με σουσάμι ή μαυροκούκκι. 
Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο, με αντιστάσεις πάνω-κάτω, μέχρι να ροδίσει η πίτα, 
για μία ώρα και 20 λεπτά, πάντα βέβαια ανάλογα με το φούρνο.
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3.1γ.  Ποτά

3.1.15.  Κρασί, «πάντρεμα» με φαγητό

Το κρασί είναι το πιο διαφημισμένο αλκοολούχο ποτό. Η αξία του αναδείχθηκε και από τις 
επιστημονικές έρευνες, οι οποίες απέδειξαν ότι το κόκκινο κρασί περιέχει πολλά αντιοξει-
δωτικά. Ο συνδυασμός κρασιού με φαγητό ήταν γνωστός στους Έλληνες από τα πανάρχαια 
χρόνια. Στον Όμηρο γίνονται αρκετές αναφορές όχι μόνο στο κρασί, αλλά και στα φαγητά 
που συνήθιζαν να το συνοδεύουν. Το σίγουρο είναι ότι η αξία του κρασιού, και κυρίως του 
κόκκινου, είναι μεγάλη χάρη στις αντιοξειδωτικές ουσίες του καθώς και στην ιδιότητά του 
να προστατεύει την καρδιά.15

Η διαδικασία επιλογής, δοκιμασίας και συνδυασμού ενός κρασιού με το κατάλληλο πιάτο 
είναι γεμάτη με κανόνες και παγίδες, πράγμα που προκαλεί πονοκεφάλους σε όσους ανα-
λαμβάνουν το έργο αυτό. Παρόλα αυτά κάποιοι βασικοί κανόνες, καθώς και τα προσωπικά 
γούστα του καθενός για ορισμένα κρασιά, διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό το ταίριασμα 
ενός κρασιού με το κατάλληλο φαγητό. 

Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες για να εξασφαλίσετε την επιτυχία των πωλήσεων και 
της αυξημένης ικανοποίησης:

●  Η επιλογή του κρασιού είναι υποκειμενική και δεν πρέπει να κρίνετε, είτε λεκτικά είτε 
με τη γλώσσα του σώματος (με μορφασμό), κανέναν πελάτη για την επιλογή του!

●  Καταμερίστε τον κατάλογό σας ως εξής: 60% τοπικά κρασιά, 30% ελληνικά, 10% ξένα.

●  Σημειώστε στον κατάλογο των εδεσμάτων τις προτάσεις σας, δηλαδή τους συνδυα-
σμούς που εσείς προτείνετε. Έτσι θα διευκολύνετε τους πελάτες σας.

Το άρωμα του κρασιού μπορείτε να το διακρίνετε και να το κατηγοριοποιήσετε ανάμεσα σε:

●  Λουλούδια

●  Μπαχαρικά 

●  Καρπούς (ξηρούς, καφές, κακάο, σοκολάτα, κλπ)

●  Αρωματικά βότανα

●  Φλοιός ή φύλλα δέντρου/θάμνου 

Κάθε φαγητό να συνδυάζεται με το κατάλληλο κρασί 

Βασικός κανόνας είναι να υπάρχει ισορροπία στα αρώματα και τη γεύση μεταξύ φαγητού 
και ποτού, ώστε να διατηρείται αρμονία. Εάν τηρήσετε τους παρακάτω απλούς κανόνες θα 
γίνετε οι καλύτεροι σύμβουλοι της επιχείρησής σας. 

Το κρασί συνοδεύει τα αρώματα της σάλτσας, δηλαδή την ένταση των αρωμάτων και τη 
γεύση της σάλτσας όταν αυτή υπάρχει. Παράδειγμα:

15. Παπαχρήστος, Π. (2011). Μύθοι & αλήθειες. Αθήνα: MedNutrition, σελ. 40.
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●  άνηθος: σε μαγειρευτά ψάρια ➔ Ροδίτη ή Αθήρι

●  άνηθος σε ψητά ψάρια (λιπαρά) ➔ σαρντονέ + ελληνική ποικιλία

●  βασιλικός σε σάλτσα ντομάτα ➔ Ξινόμαυρο και καμπερνέ σοβινιόν

●  δενδρολίβανο ➔ Αγιωργίτικο ή μερλό

●  δυόσμος ➔ Μοσχοφίλερο, ξηρό μοσχάτο

●  θυμάρι ➔ Αγιωργίτικο, μαλακό καμπερνέ σοβινιόν

Συνοπτικά μπορεί να λεχθεί επίσης ότι στο συνδυασμό κρασιού– φαγητού επιδίωξή μας 
είναι η αναζήτηση αρμονίας μεταξύ: 

●  Της οξύτητας του κρασιού και της οξύτητας του φαγητού. 

●  Της μαλακότητας (υφής) του φαγητού και της μαλακότητας του κρασιού. 

●  Της σύστασης του φαγητού και των τανινών του κρασιού. 

●  Του χρώματος του φαγητού και του χρώματος του κρασιού. 

Το χρώμα της σάλτσας καθοδηγεί τον καταναλωτή στο ποιο χρώμα κρασιού να επιλέξει. 
Συνήθως οι σκούρες σάλτσες είναι πιο έντονες σε μπαχαρικά ενώ οι λευκές χαρακτηρίζο-
νται από οξύτητα. 

Μερικοί αντικειμενικοί κανόνες σχετικά με τη γεύση είναι οι εξής:

●  Το ξινό πάει με τον αφρώδη και τον λευκό οίνο.

●  Το πικρό πάει με τον κόκκινο οίνο.

●  Το αλμυρό και το γλυκό πάνε με όλα τα είδη οίνου.

●  Τα λιπαρά (τηγανιτά) πάνε με λευκό ξηρό οίνο.

●  Τα στεγνά (φιλέτα) ακολουθούν τη σάλτσα.

●  Οι γλυκόξινες γεύσεις επιθυμούν τον ροζέ οίνο.

Υπόψη πρέπει να λαμβάνεται επίσης: 

●  Η εποχή του χρόνου. Την άνοιξη και το καλοκαίρι προτείνονται τα ροζέ και τα λευκά 
κρασιά που πίνονται δροσερά και συνοδεύονται με ελαφρά φαγητά. 

●  Η νοερή εικόνα του κρασιού, το πόσο ερωτικό είναι (ετικέτα, χρώμα). Σε ιδιαίτερες 
περιπτώσεις προτιμούνται τα κόκκινα κρασιά.

●  Τα γούστα του καταναλωτή.

●  Η καταναλωτική δυναμική του καταναλωτή, δηλαδή πόσα χρήματα διαθέτει.

●  Η σειρά σερβιρίσματος του κάθε κρασιού.

Όπως έχει τονιστεί ήδη, η επιλογή ενός κρασιού που θα συνοδεύσει το γεύμα δεν είναι 
καθόλου εύκολη υπόθεση. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι οι καταναλωτές έχουν τα δικά 
τους γούστα, τα οποία και αποτελούν άκρως προσωπική υπόθεση του καθενός. Ωστόσο, 
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όταν έχουμε να συνδυάσουμε ένα κρασί με ένα φαγητό, η επιλογή είναι απλή αν λάβουμε 
υπόψη τις πιο πάνω οδηγίες. Όταν όμως έχουμε περισσότερα από ένα φαγητά ή πιάτα τότε 
το θέμα δεν είναι καθόλου απλό. 

Το σερβίρισμα του κρασιού

1. Το σωστό ποτήρι

∆ε θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι το κατάλληλο ποτήρι αναδεικνύει ένα καλό κρασί. Ας 
θυμόμαστε το εξής: όσο απλούστερο τόσο καλύτερο! Ένα χρωματιστό ποτήρι θα αλλοιώσει 
το χρώμα του κρασιού, ένα πολύπλοκο σχέδιο με μικρό ή μεγάλο στόμιο θα μας εμποδίσει 
να αντιληφθούμε το άρωμά του.

Ένα διάφανο, απλό ποτήρι με λεπτό πόδι θα μας επιτρέψει το εύκολο πιάσιμο, χωρίς να 
κρύβει το χρώμα του κρασιού. Το λεπτό του πόδι θα μας βοηθήσει να το πιάνουμε χωρίς 
το χέρι μας να αλλοιώνει τη θερμοκρασία του κρασιού. Σερβίρουμε το κρασί μόνο στο 1/3 
του ποτηριού. Ο υπόλοιπος κενός χώρος θα μας επιτρέψει να αντιληφθούμε τα αρώματα 
του κρασιού. 

Πάντοτε δοκιμάζετε πρώτος το κρασί πριν το σερβίρετε στους καλεσμένους σας. Έτσι, τους 
προστατεύετε από ένα χαλασμένο κρασί. Αν δεν τελειώσετε ένα μπουκάλι κρασί μπορείτε 
να το διατηρήσετε 2-3 ημέρες ξαναβάζοντας το φελλό του, ώστε να κρατήσετε έξω τον 
αέρα. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε ειδικές «αντλίες κενού» ώστε να διώξετε εντελώς τον 
αέρα, και αυτό θα σας δώσει περιθώριο τουλάχιστον 2 ημερών ακόμη. Κρατήστε τα λευκά 
κρασιά στο ψυγείο και τα κόκκινα σε δροσερό και σκιερό μέρος. Είναι δύσκολο να προσ-
διορίσει κανείς πόσο θα κρατήσει το κρασί που ανοίχτηκε, αλλά όσο καλύτερης ποιότητας 
είναι ένα κρασί, τόσο περισσότερο θα διατηρηθεί.

2. Σωστή θερμοκρασία

Κάθε τύπος κρασιού χρειάζεται τη δική του θερμοκρασία σερβιρίσματος. Αυτή είναι:

●  Λευκά ξηρά και ροζέ κρασιά 8-12°C (ποτέ παγωμένα).

●  Γλυκά και αφρώδη κρασιά: 6-9°C.

●  Ελαφρά φρουτώδη ερυθρά κρασιά: 12-16°C.

●  Για τα υπόλοιπα ερυθρά κρασιά παλαίωσης: 16-18°C (θερμοκρασία δωματίου).

Η υψηλή θερμοκρασία του χώρου θα οδηγήσει στη γρήγορη εξάτμιση του αλκοόλ, με 
αρνητικές επιπτώσεις στα αρώματα του κρασιού. Αν ο χώρος είναι ζεστός η θερμοκρα-
σία του κρασιού θα συνεχίσει να ανεβαίνει, άρα θα πρέπει να κρυώσουμε ελαφρά το κρασί 
πριν από το σερβίρισμα.

3. Η σωστή σειρά σερβιρίσματος

●  Τα κρασιά σερβίρονται με βάση τον οινοπνευματικό τους βαθμό. Πρώτα τα χαμηλό-
βαθμα και μετά τα υψηλόβαθμα. 

●  Τα ελαφρά σε αρώματα πριν από τα πλούσια. 

●  Τα λευκά πριν από τα ερυθρά. Με εξαίρεση τα γλυκά αφρώδη ή τα αρωματικά. 
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●  Μεταξύ των ερυθρών προηγούνται τα μαλακά (ελαφρά) και μετά ακολουθούν τα στυφά 
και σκληρά κόκκινα που συνήθως συνοδεύουν τα κυρίως φαγητά. Όσον αφορά την 
ένταση του χρώματος τα ανοιχτόχρωμα κόκκινα προηγούνται των έντονα έγχρωμων 
κόκκινων. 

●  Τα «παγωμένα» πριν από τα «θερμοκρασίας δωματίου». Εξαίρεση αποτελούν τα 
αφρώδη και τα αρωματικά που σερβίρονται στο τέλος παγωμένα. Όσον αφορά τη θερ-
μοκρασία δωματίου αυτή κυμαίνεται μεταξύ 12° Κελσίου και 20° Κελσίου. 

●  Ένα πλούσιο κόκκινο κρασί ποτέ δε σερβίρεται με ψάρι, οστρακοειδή ή μαλάκια. (Ένα 
κόκκινο κρασί με τανίνες σε συνδυασμό με ένα λιπαρό ψάρι αφήνει στο στόμα μια 
δυσάρεστη μεταλλική γεύση). Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει ένα ψάρι που ετοιμά-
στηκε με σάλτσα από κόκκινο κρασί και αρκετά μπαχαρικά (πχ ψάρι πλακί). 

●  Ένα μεγάλο κρασί ουδέποτε σερβίρεται από μόνο του στο τραπέζι αλλά πάντοτε μετά 
από όλα τα άλλα. 

●  Ένα παλαιωμένο (κάβα) λευκό γλυκό κρασί ουδέποτε σερβίρεται με κόκκινο κρέας ή 
κυνήγι. 

●  Τα αφρώδη κρασιά σερβίρονται με βάση τον τύπο τους. Τα ξηρά στην αρχή ως ορεκτικό 
ποτό (ap�ritif) και τα γλυκά στο τέλος ως συνοδευτικό του γλυκού. 

Εάν κατά τη διάρκεια του γεύματος σερβιριστούν περισσότερα από ένα κρασιά, η σειρά που 
ακολουθείται είναι:

●  τα λευκά κρασιά πριν από τα ερυθρά

●  τα νεαρά, φρέσκα και ελαφρά πριν από τα παλαίωσης

●  τα μαλακά κρασιά πριν από τα  κρασιά με τανίνες

●  τα ξηρά πριν από τα γλυκά

Να θυμάστε ότι ποτέ δεν πρέπει να παρουσιάσετε στο τραπέζι μαζί με το κρασί ξίδι, σαλάτα 
με ξίδι, ξιδάτα ή οτιδήποτε άλλο με ξίδι. Απλά αφαιρείτε το ξύδι από το τραπέζι και το φέρ-
νετε μόνο εάν σας το ζητήσουν. 

4. Μετάγγιση

Η μετάγγιση σε καράφα θα βοηθήσει το κρασί να αναπνεύσει και να αναδειχθεί η γεύση 
του. Ο χρόνος ο οποίος απαιτείται διαφέρει αρκετά από κρασί σε κρασί. Ένα νέο κρασί χρει-
άζεται να μεταγγιστεί αρκετές ώρες πριν από την κατανάλωσή του. Για ένα ώριμο κρασί 
μια-δυο ώρες είναι αρκετές. Ένα παλιό κρασί δε χρειάζεται καθόλου χρόνο πριν από τη 
μετάγγισή του.

Όπου και αν διατηρείται το κρασί (ερμάριο, κελάρι) η σωστή θερμοκρασία και η απου-
σία κραδασμών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι φιάλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε ορι-
ζόντια θέση. Στην περίπτωση των κόκκινων κρασιών τα οποία δημιουργούν ίζημα η φιάλη 
θα πρέπει να τοποθετείται όρθια τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη μετάγγιση σε καράφα.

Το τσούγκρισμα των ποτηριών του κρασιού συμβολίζει δύο πράγματα:
Α.  Στα παλιά χρόνια, στην περίοδο των πειρατών, όπου και εμφανίστηκαν τα  πανδοχεία, 
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όταν κερνούσε ο ένας τον άλλο τσούγκριζαν με δύναμη τα ποτήρια τους, τα οποία ήταν 
ξύλινα, ώστε να πέσει ποτό από το ένα ποτήρι στο άλλο. Με αυτό τον τρόπο ήταν σίγου-
ροι ότι δεν υπήρχε δηλητήριο στο ποτό. 

Β.  Η παρακάτω εκδοχή είναι πιο πολιτισμένη. Για να την κατανοήσετε θα πρέπει να έχετε 
στο χέρι σας ένα ποτήρι κρασί και παρέα, μια και το κρασί είναι σύμβολο φιλίας. Έχο-
ντας λοιπόν ένα ποτήρι κρασί στο χέρι κάντε το εξής πείραμα:

1.  Παρατηρήστε το κρασί στο φως έχοντας μια χαρτοπετσέτα κάτω από το ποτήρι. Προ-
σπαθήστε να προσδιορίσετε το χρώμα του. Στη συνέχεια κουνήστε το και δείτε πόσο 
«λιπαρό» είναι το κρασί, δηλαδή πόσο γρήγορα κυλάει στα τοιχώματα του ποτηριού.

2.  Μυρίστε το κρασί και προσδιορίστε τα αρώματά του: φρούτο ή λουλούδι ή μπαχαρικό ή 
δέντρο ή ανάμνηση.

3.  Γευτείτε το κρασί και ξανά προσδιορίστε τη γεύση του όπως κάνατε παραπάνω με την 
όσφρηση. 

4.  Παράλληλα προσδιορίστε και τη θερμοκρασία του κρασιού με τη γλώσσα σας αλλά και 
με το χέρι σας.

5.  Ο άνθρωπος έχει πέντε αισθήσεις και, μέχρι τώρα, η μία απουσιάζει από αυτή την ιερο-
τελεστία. Τσουγκρίστε τα ποτήρια σας…τσινκγ! Έτσι ευχαριστήσατε και την ακοή σας και 
ολοκληρώσατε την αισθητηριακή πρόκληση που ονομάζεται κρασί.

Παραδείγματα και εφαρμογές

Απεριτίφ. Αυτά είναι κυρίως ξηροί καρποί, φύλλα σφολιάτας γεμιστά, καναπεδάκια, κρά-
κερ, διάφορα σαλέ. Συνοδεύονται με λευκά ξηρά κρασιά ή αφρώδη ξηρά. 

Ορεκτικά. Συνήθως περιέχουν πληθώρα λαχανικών, αρωματικά βότανα, αβγά, λουκά-
νικα καπνιστά, αλλαντικά. Συνοδεύονται με λευκά ξηρά ή ροζέ ή νεαρά ελαφρά κόκκινα. 

Ομελέτες και διάφορα σουφλέ με αβγό. Αυτά συνοδεύονται από λευκό γλυκό. 

Τα ορεκτικά που βασίζονται στα θαλασσινά, όπως στρείδια, καραβίδες, αστακός, χαβιάρι, 
καπνιστός σολομός, συνοδεύονται από αφρώδη κρασιά και σαμπάνιες. 

Σούπες: Σε γενικές γραμμές ένα απαλό κόκκινο κρασί αποτελεί μια ανεκτή κατάσταση, 
παρόλο που δύο υγρά ταυτόχρονα στο στόμα δε συνδυάζονται. Εξειδικεύοντας την κάθε 
περίπτωση υπάρχουν αρκετές επιλογές για όσους επιθυμούν να συνοδεύσουν και τις 
σούπες με κρασί. 

Τραχανάς, μανιταρόσουπα, ψαρόσουπα, μαγειρίτσα συνοδεύονται από φρουτώδη λευκά 
ξηρά. 

Σούπες οσπρίων όπως φασόλια, φακές, χούμους συνοδεύονται από ελαφρά κόκκινα. 

Πάστες, πίτσες, ρύζι: Γενικά οι πάστες και οι πίτσες δένουν θαυμάσια με τα κόκκινα κρα-
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σιά, ανάλογα βέβαια και με τη σάλτσα, χωρίς να αποκλείεται και ένα λευκό με υψηλή οξύ-
τητα. 

Μακαρόνια του φούρνου με κιμά, κανελόνια με κιμά, λαζάνια με κιμά, κριθαράκι με 
κρέας, κρεατόπιτες, πίτσες συνοδεύονται από ελαφρύ κόκκινο ή κόκκινο αρωματικό. 

Πίτσα και σπαγέτο χωρίς κρέας, διάφορες πίτες λαχανικών, τάρτες λαχανικών, ρύζι λευκό 
για χορτοφάγους συνοδεύονται από ξηρό λευκό ή ξηρό αφρώδες. 

Ψάρια: Εδώ κανόνας απαράβατος είναι το λευκό κρασί που με την ψηλή οξύτητά του μει-
ώνει την έντονη γεύση των ψαριών. Από την άλλη οι τανίνες του κόκκινου κρασιού ανα-
δεικνύουν την «ψαρίλα» και αφήνουν στο στόμα μια μεταλλική γεύση που αλλοιώνει τη 
γεύση του ψαριού. 

Αστακοί, γαρίδες, καραβίδες, στρείδια, μύδια, κυδώνια, καλαμάρια, σουπιές, χταπόδια, 
μαρίδες, αθερίνες συνοδεύονται από λευκά ξηρά. 

Τόνος, ξιφίας, παλαμίδα, ψάρια του φούρνου συνοδεύονται από λευκά παλαιωμένα ή 
δυνατά ροζέ ή ελαφρά κόκκινα, ανάλογα με τη σάλτσα που τα συνοδεύει. 

Ψάρια με αρωματική σάρκα, δηλαδή γόπες, σάρπα, μπαρμπούνι, πέστροφα συνοδεύονται 
από λευκό αρωματικό ή μοσχάτο λευκό ξηρό. 

Ψάρια σχάρας ή βραστά, όπως φαγκρί, συναγρίδα, τσιπούρα, λαβράκι, σαργοί, ροφός 
συνοδεύονται από ξηρά λευκά φρουτώδη. 

Κρέατα: Όπως έχουμε ήδη αναφέρει ο συνδυασμός των κρεάτων με το κρασί εξαρτάται 
από το χρώμα τους, τη σύστασή τους, το άρωμα της σάρκας, τον τρόπο μαγειρέματος και 
ασφαλώς τις σάλτσες και τα καρυκεύματα. 

Τα λευκά ή κόκκινα κρέατα που μαγειρεύτηκαν με κρασί συνοδεύονται με κρασί της 
ίδιας κατηγορίας ή από το κρασί που χρησιμοποιήθηκε στη σάλτσα. Αυτό αποτελεί 
βασικό κανόνα. 

Η συνήθεια που έχουν ορισμένες νοικοκυρές, αλλά και μάγειροι, να μαγειρεύουν με 
κρασιά αλλοιωμένα (ξινισμένα, οξειδωμένα) αποτελεί μεγάλο σφάλμα. 

Λευκά κρέατα χωρίς σάλτσα

Χοιρινό: Ελαφρό, κόκκινο νεαρό κρασί. 

Μοσχάρι γάλακτος, αρνάκι και ερίφιο γάλακτος: Παλαιωμένο λευκό, λιπαρό ή δυνατό 
ροζέ ή κόκκινο ελαφρό, αρωματικό. 

Κοτόπουλο και γαλοπούλα ψητή: Λευκό ημίξηρο ή κόκκινα κομψά και μαλακά κρασιά. 
Ειδικά το κοτόπουλο, που ανάλογα με το μαγείρεμά του μπορεί να αποτελέσει ένα φθηνό 
αλλά και ένα πιάτο πολυτελείας, μπορεί άνετα να συνδυαστεί με το πιο εκλεπτυσμένο 
λευκό κρασί αλλά και με οποιοδήποτε άλλο λευκό ή κόκκινο κρασί. 

Αρνί ή ερίφιο ή μοσχάρι μαγειρεμένο: Κόκκινο ελαφρύ ή μέτριο μαλακό ή δυνατό αρω-
ματικό.
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Σνίτσελ ή φιλετάκια χοιρινά ή ψαράκια στη σχάρα: Κόκκινο μαλακό ή λευκό αρωματικό. 

Κόκκινα κρέατα 

Στέικ βοδινό, φιλέτο μινιόν, μπουργκινιόν, ουέλινγκτον: Εκλεκτό κόκκινο κρασί. 

Αρνί – ερίφιο: Κόκκινα λεπτά και γεμάτα κρασιά. 

Σούβλα από αρνί – ερίφιο: Πικάντικο, γεμάτο κόκκινο κρασί, όπως σιρά, καμπερνέ σοβι-
νιόν.

Κυνήγι ή μαύρα κρέατα 

Φτερωτό κυνήγι (ορτύκια, φασιανοί, φάσσες, τσίχλες): Λεπτά κόκκινα κρασιά. 

Πέρδικες, πάπιες: πλούσια αρωματικά κόκκινα κρασιά. 

Αγριόχοιρος, ελάφι, λαγός: Πλούσια, δυνατά, παλαιωμένα κόκκινα κρασιά. 

Χοιρομέρι και λούντζα: Τα προϊόντα αυτά που παρασκευάζονται με φθηνό κόκκινο κρασί 
συνδυάζονται με το ίδιο φθηνό κρασί. 

Τυριά: Τόσο το τυρί όσο και το κρασί είναι προϊόντα της ζύμωσης και ταιριάζουν θαυμάσια 
το ένα με το άλλο, είναι όμως η ποικιλία των τυριών τόσο μεγάλη και η προέλευσή τους 
τόσο διαφορετική που κάνει δύσκολη την επιλογή ενός κρασιού. 

Το φοντί τυριών χρειάζεται αρωματικά και ξηρά κρασιά, όπως ένα σοβινιόν μπλανκ (ο 
τέλειος συνδυασμός). 

Τα κατσικίσια τυριά με το έντονο και χαρακτηριστικό άρωμά τους χρειάζονται λευκά αρω-
ματικά κρασιά. ∆οκιμάστε ένα σοβινιόν μπλανκ ή ένα ώριμο σιρά που θα δράσει συμπλη-
ρωματικά. 

Τα μαλακά πολύ λιπαρά τυριά γενικώς χρειάζονται κρασιά με υψηλή οξύτητα, που δεν 
έχουν περάσει από βαρέλι. Τα λευκά κρασιά, όπως μία Σαντορίνη, αποτελούν την εύκολη 
και πιο σίγουρη λύση. 

Όσον αφορά τα μπλε τυριά, ο θεϊκός συνδυασμός και ο πιο σίγουρος είναι τα γλυκά κρασιά 
(συμπληρωματικότητα). Για παράδειγμα ροκφόρ με Sauternes.

Γενικά μπορούμε να πούμε πως οι πρωτεΐνες του τυριού εξουδετερώνουν τη στυφάδα και 
την πικράδα των τανινών του κόκκινου κρασιού στο στόμα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει 
πως όλα τα τυριά ταιριάζουν με τα κόκκινα κρασιά. 

Ένα δυνατό στη γεύση τυρί δεν ταιριάζει με ένα απλό κόκκινο κρασί και το αντίθετο. Επίσης, 
ένα καπνιστό τυρί δεν ταιριάζει με ένα κόκκινο παλαιωμένο ή ένα λευκό αρωματικό κρασί, 
αλλά με ένα ξηρό βαρύ (με μπαχαρικά) κρασί. 

Τα γλυκά τυριά τύπου γκούντα και οι γλυκές γραβιέρες ταιριάζουν καλύτερα με λευκά 
αρωματικά κρασιά ή ελαφρά κόκκινα. 

Τα μαλακά τυριά (μπρι, καμαμπέρ) συνδυάζονται τέλεια με ένα δυνατό κόκκινο κρασί. Τα 
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τυριά τύπου ροκφόρ με ένα αρωματικό λευκό κρασί του τύπου Gewurztraminer ή με ένα 
μοσχάτο Σάμου. 

Ένα συνηθισμένο χαλούμι ταιριάζει εξίσου καλά τόσο με ένα δροσερό λευκό κρασί από την 
ποικιλία Ξυνιστέρι όσο και με ένα απαλό κόκκινο από την ποικιλία Μαύρο. Ένα κατσικίσιο 
χαλούμι με έντονα αρώματα, ειδικά όταν έχει υποστεί τη διαδικασία της ωρίμανσης, ταιριά-
ζει καλύτερα με λευκά έντονα αρωματικά κρασιά. 

Κατά ένα γενικό τρόπο η ένταση των γεύσεων και ο αρωματικός χαρακτήρας που διακρίνει 
συνήθως τα περισσότερα τυριά δε συνιστούν το συνδυασμό τους με ένα εξαιρετικής ποι-
ότητας κόκκινο, παλαιωμένο κρασί. Συνήθως ένα κόκκινο, πιο νέο και πιο σταθερό κρασί, 
προσφέρεται καλύτερα για τη δημιουργία ενός αρμονικού γευστικού συνδυασμού. 

Επειδή, όπως και το κρασί έτσι και τα τυριά έχουν ονομασίες προέλευσης, είναι ευκολό-
τερο ένα τυρί μιας περιοχής να συνοδευτεί από ένα κρασί ονομασίας προέλευσης της ίδιας 
περιοχής. 

Φρούτα, γλυκά και επιδόρπια: Εδώ γενικός κανόνας είναι ότι ορισμένα φρούτα, όπως 
μανταρίνια, πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ, ακτινίδια, ανανάς, ορισμένα γλυκά με βάση τη σοκο-
λάτα, καθώς και τα παγωτά δε δένουν με το κρασί. 

Φρούτα 

Πεπόνι, μοσχάτα σταφύλια: Μοσχάτο γλυκό κρασί. 

Μήλα, αχλάδια, φράουλες, βατόμουρα: Λευκό γλυκό κρασί, όπως Vinsanto, Σάμου. 

Γλυκά 

Μηλόπιτα, Κέικ, τσίζκεϊκ, ξηρά ή παστά φρούτα: Κουμανδαρία, Vinsanto.

∆ύσκολες γεύσεις για συνδυασμό:

Σοκολάτα. Η μαυροδάφνη (γλυκιά και με το άρωμα σοκολάτας που διαθέτει) θα τα βγάλει 
πέρα μια χαρά, όπως και ένα μοσχάτο. 

Λεμόνι και ξύδι. Πολύ δυνατές γεύσεις που θα χρειαστούν ένα πολύ αρωματικό κρασί με 
αυξημένη οξύτητα. Η απάντηση είναι Μοσχοφίλερο. 

Σπανάκι. Όταν συνδυαστεί με τα κόκκινα κυρίως κρασιά δημιουργεί δυσάρεστη μεταλ-
λική γεύση. Αν όμως του προσθέσουμε λίγο λεμόνι, ένα λευκό κρασί με υψηλή οξύτητα 
είναι ό,τι χρειάζεται. 

Παστά ψάρια. ∆ύσκολο για τους ξένους, ευτυχώς για εμάς τους Έλληνες είναι ό,τι πιο 
απλό. Προτείνετε μια ρετσίνα! 

Αβγά. Η έντονη οσμή και η πλούσια γεύση τους δυσκολεύουν το συνδυασμό με το κρασί, 
αφού σχηματίζουν μια στρώση μέσα στο στόμα και μπλοκάρουν το κρασί. ∆ιαλέξτε κρασί 
βασιζόμενοι στα υπόλοιπα συστατικά με τα οποία είναι μαγειρεμένο ή συνοδεύεται το 
αβγό (σάλτσες κλπ) ή συνοδεύστε το με σαμπάνια. Αποφύγετε τα τανικά κρασιά, δηλαδή 
τα κόκκινα, και αυτά που έχουν ωριμάσει σε βαρέλι.
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Ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα:

Από κόκκινα σταφύλια: Αγιωργίτικο, Βερτζαμί, Κοτσιφάλι, Κρασάτο, Λιάτικο, Λημνιό, 
Μαντηλαριά, Μαυροδάφνη, Μαύρο Μεσενικόλα, Μοσχάτο Αμβούργου, Μοσχοφίλερο 
(δίνει λευκό κρασί), Νεγκόσκα, Ξινόμαυρο, Σταυρωτό.

Από λευκά σταφύλια: Αθήρι, Αηδάνι, Ασύρτικο, Βηλάνα, ∆αφνί, Μονεμβασιά, Μοσχάτο 
Σάμου, Μοσχάτο Λευκό, Μοσχάτο Αλεξανδρείας, Μπατίκι, Ντεμπίνα, Πλυτό, Ροδίτης, 
Ρομπόλα, Σαββατιανό, Μαλαγουζιά.

Αποκωδικοποίηση των ετικετών-Κατηγορίες οίνων 

Η ετικέτα σε μια φιάλη είναι το πρώτο στοιχείο του κρασιού με το οποίο ερχόμαστε σε 
επαφή. Σε αυτή βρίσκονται υποχρεωτικές και προαιρετικές ενδείξεις σύμφωνα με την 
εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.  Εάν ο καταναλωτής μπορεί να τις αποκωδικοποιεί τότε 
είναι σε θέση να αξιολογεί το προϊόν που πρόκειται να καταναλώσει.     

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις  που αναγράφονται στην ετικέτα είναι: 
1. Η κατηγορία του κρασιού ( Τοπικός, ΟΠΑΠ, ΟΠΕ κλπ.).
2.  Το όνομα του εμφιαλωτή (ίσως ο βασικότερος παράγοντας πάνω στην ετικέτα και μέσα 

στην φιάλη).
3.  ο ονομαστικός όγκος της φιάλης. ∆εν είναι επιτρεπτά όλα τα μεγέθη φιαλών, παρά μόνο 

τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια του 0,75 λίτρα και του ενός λίτρου. Η πιο μικρή 
φιάλη κρασιού είναι 0,187 lt. 

4.  Αλκοολικός τίτλος του περιεχομένου κρασιού. Αναφέρεται στην επί τοις εκατό περιεκτι-
κότητα του κρασιού σε οινόπνευμα. 

5.  Ακόμη μπορεί να υπάρχουν στην ετικέτα και άλλες πληροφορίες, όπως η χρονιά της 
εσοδείας, συστάσεις για την κατανάλωση του κρασιού κλπ. 

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τέσσερις ποιοτικές κατηγορίες κρασιών:

i. Επιτραπέζιοι Οίνοι (Vins de Table)

∆εν υπάρχουν περιορισμοί στις ποικιλίες και περιοχές προέλευσης των σταφυλιών και οι 
οινοποιοί εκμεταλλεύονται την ελευθερία αυτή για την παραγωγή αρίστων κρασιών cuv�e. 
Αντίστοιχα όμως δεν μπορούν να αναφέρονται στην ετικέτα ενδείξεις όπως οινοποιήσιμες 
ποικιλίες, περιοχή προέλευσης, παλαίωση, χρονολογία.

ii. Τοπικοί Οίνοι (Regional Wines) 

Τα σταφύλια προέρχονται από μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, η οποία έχει χαρα-
κτηριστεί ως οινοπαραγωγική περιοχή, συνήθως μια περιφερειακή ενότητα (πχ Τοπικός 
Οίνος Ηρακλείου, Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Τοπικός Οίνος Πελοποννήσου, Τοπικός 
Οίνος Θεσσαλίας, κλπ). 

Για να μπορέσει ένας παραγωγός να χρησιμοποιήσει τον όρο «Τοπικός» θα πρέπει:

●  Τα σταφύλια που χρησιμοποιεί να προέρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία 
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αναφέρεται στην ετικέτα και είναι νομοθετημένη για Τοπικούς Οίνους.

●  Τα σταφύλια να προέρχονται από ποικιλίες που αναγράφονται στη νομοθεσία αναγνώ-
ρισης του εκάστοτε τοπικού οίνου. Συνήθως πρόκειται για τις συνιστώμενες ποικιλίες 
μιας περιοχής.  Για να γίνει μια ποικιλία συνιστώμενη, θα πρέπει να περάσει από μία 
πετυχημένη πειραματική διαδικασία ετών, πριν από την τελική έγκριση και τη νομοθέ-
τησή της.

●  Η απόδοση των αμπελιών δεν πρέπει να υπερβαίνει κάποιο συγκεκριμένο όριο (συνή-
θως τα 1.100 κιλά ανά στρέμμα).

●  Το κρασί πρέπει να κυκλοφορεί σε αριθμημένες φιάλες.

iii. Οίνοι Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ/ V.Q.P.R.D.)

Πρόκειται για οίνους ανωτέρας ποιότητας που προέρχονται από συγκεκριμένες τοποθε-
σίες, συγκεκριμένες ποικιλίες σταφυλιών και τρόπο παραγωγής. Η ελληνική νομοθεσία 
έχει προσδιορίσει 27 μικρές οινοπαραγωγικές περιοχές προέλευσης ποιοτικών οίνων, 
όπως η Νεμέα, η Πάτρα, η Μαντινεία, η Νάουσα, η Γουμένισσα, η Σάμος, η Λήμνος, η 
Ρόδος, τα Πεζά, οι Αρχάνες, η Ραψάνη, κλπ. Τα κρασιά αυτά φέρουν στο στόμιο κρατική 
αριθμημένη κόκκινη ταινία ελέγχου16.

Εικόνα 13.  Φιάλη ΟΠΑΠ. Χαρακτηριστικό η κόκκινη ταινία

Ο όρος Ονομασία Προέλευσης έχει αναγνωριστεί ως κοινόχρηστο εμπορικό όνομα των 
οίνων μιας περιοχής όταν αυτά πληρούν ορισμένους όρους.

Αυτοί οι όροι καθορίζουν:
●  Τη ζώνη παραγωγής του οίνου.
●  Την ποικιλιακή σύνθεση του αμπελώνα.
●  Τις καλλιεργητικές τεχνικές.
●  Τις μεθόδους οινοποίησης.
●  Τον ελάχιστο αλκοολικό τίτλο.
●  Τη στρεμματική απόδοση. 

16. Η επικόλληση μιας μπλε ή κόκκινης ταινίας στο επιστόμιο είναι καθαρά μια διοικητική και όχι μια ποι-
οτική εγγύηση. Υπάρχουν κρασιά χωρίς ταινία που είναι αξιοζήλευτα.
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Να σημειωθεί πως βιολογικό κρασί δεν υφίσταται, παρά μόνο κρασί από βιολογικό στα-
φύλι. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στο κρασί προστίθεται για λόγους συντήρησης «θει-
ώδη», χημικό συντηρητικό.

Εικόνα 14.  27 γεωγραφικές ζώνες κρασιών ΟΠΑΠ στην Ελλάδα

iv. Οίνοι Ελεγχομένης Ονομασίας Προελεύσεως (OΠΕ/ΑΟC) 

Πρόκειται για φυσικούς γλυκείς οίνους ποιότητας συγκεκριμένων ποικιλιών σταφυλιών 
και περιοχών (πχ Μαυροδάφνη Πατρών, Μοσχάτος Ρίου, Μοσχάτος Σάμου, κλπ). Τα κρα-
σιά αυτά φέρουν στο στόμιο κρατική αριθμημένη μπλε ταινία ελέγχου.

Εικόνα 15.  Φιάλη ΟΠΕ. Χαρακτηριστικό η μπλε ταινία
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v. Λοιποί Τύποι/Είδη Κρασιών

 Α.  RESERVE –ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ: Οίνοι ΟΠΕ και ΟΠΑΠ με παλαίωση τουλάχιστον τριών 
ετών οι ερυθροί, δύο ετών οι λευκοί.

 Β.  GRAND RESERVE: Οίνοι ΟΠΑΠ με παλαίωση τουλάχιστον τεσσάρων ετών οι ερυ-
θροί, τριών ετών οι λευκοί. CAVA: Επιτραπέζιοι οίνοι με παλαίωση τουλάχιστον 
τριών ετών οι ερυθροί, δύο ετών οι λευκοί.

 Γ.  ΡΕΤΣΙΝΑ ονομασία κατά παράδοση: Επιτραπέζιος λευκός ξηρός οίνος συγκεκρι-
μένης περιοχής, πχ Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, από τις ποικιλίες Σαββατιανό και 
Ροδίτη, με χαρακτηριστική γεύση ρητίνης πεύκου.

Οι τύποι των κρασιών 

Το χρώμα, η γλυκύτητα και η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα είναι τα χαρακτηρι-
στικά που χωρίζουν τα κρασιά στους παρακάτω τύπους:

●  Ως προς τη γεύση: ανάλογα με τη γλυκύτητα, την περιεκτικότητα δηλαδή σε σάκχαρα, 
ένας οίνος είναι ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος, γλυκός. 

●  Ως προς το χρώμα:  με κριτήριο το χρώμα τα κρασιά διακρίνονται σε λευκά, ροζέ και 
κόκκινα. Το χαρακτηριστικό αυτό εξαρτάται τόσο από την ποικιλία του σταφυλιού όσο 
και από το είδος  της οινοποίησης.

●  Περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα: ανάλογα με την περιεκτικότητα σε διοξείδιο 
του άνθρακα τα κρασιά διακρίνονται σε ήσυχα, ημιαφρώδη και αφρώδη.

3.1.16.  Μπίρα

Η μπίρα φτιάχνεται αποκλειστικά από νερό, μαγιά, βύνη και λυκίσκο. Βύνη είναι το φυτρω-
μένο δημητριακό17. Ο λυκίσκος είναι ένα αναρριχώμενο φυτό που ευδοκιμεί κυρίως στις 
βόρειες χώρες. Βασικός παράγοντας που καθορίζει τη γεύση, το χρώμα και το άρωμα κάθε 
είδους μπίρας είναι οι διάφοροι τρόποι παρασκευής της. Αυτό που τις διαφοροποιεί είναι η 
μαγιά και κατά επέκταση η ζύμωση, η θερμοκρασία της για την ακρίβεια. Όσο πιο υψηλή 
είναι η θερμοκρασία της (από 15 - 23 βαθμούς) τόσο πιο σκουρόχρωμη και έντονη γευστικά 
είναι η μπίρα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι μοναστηριακές, οι porter, οι bock και οι 
ale. Αντίθετα οι ξανθιές, pils και lager, «ζυμώνουν» πιο αργά, στους 5-9 βαθμούς, δίνοντας 
στους μύκητες το χρόνο να καταβροχθίσουν περισσότερα σάκχαρα κι έτσι καταλήγουν σε 
ξηρότερες εκδοχές. 

Ανάλογα με τον τρόπο ζύμωσης οι μπίρες χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες18: 

Lager:   Ξανθιά μπίρα χαμηλής ζύμωσης, είδος που αντιπροσωπεύει το 90% της παγκό-
σμιας παραγωγής μπίρας. Κατά βάση το χρώμα τους είναι ξανθό, αλλά συναντάμε και 
σκούρες (dark) όπως και κόκκινες (red).

17. Στο κριθάρι, τα φυσικά ένζυμα μετατρέπουν μέρος του αμύλου σε σάκχαρα κι έτσι προκύπτει η βύνη, 
που με τη βοήθεια των μυκήτων και της μαγιάς, μετατρέπει τα σάκχαρά της σε αλκοόλ και διοξείδιο 
του άνθρακα. Η μπίρα είναι «προϊόν ζύμωσης», όπως η σαμπάνια.

18  Πήγή: Επίσημη Ιστοσελίδα Αθηναϊκής Ζυθοποιίας: http://athenianbrewer�.gr
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Pilsener: Υποκατηγορία των Lager. Ξανθιά μπίρα με εντονότερη γεύση λυκίσκου. 

Ale: Μπίρες ταχείας ζύμωσης που έχουν φρουτώδες άρωμα και γεύση καραμέλας, μπα-
χαρικών, κακάο και καφέ (Αγγλία, Βέλγιο, Ιρλανδία και ΗΠΑ).

Weiss: Σταρένιες (40% -70%) μπίρες με θολό χρώμα και υψηλή περιεκτικότητα σε διοξεί-
διο του άνθρακα.

Stout: Μαύρες μπίρες από έντονα καβουρντισμένη βύνη (Ιρλανδία, Τσεχία).

Τrappiste: Μοναστηριακές μπίρες των οποίων η ζύμωση συνεχίζεται στο μπουκάλι. Tον 
όρο Trappiste μόνο έξι μοναστήρια στον κόσμο έχουν δικαίωμα να τον χρησιμοποιούν.

Abbey: ∆εν παράγονται σε μοναστήρι αλλά ζυθοποιούνται όπως οι trappiste από κάποια 
συνταγή μοναστηριού, που όμως έχει πάψει να παράγει μπίρα.

Biere de Garde. Γαλλικής καταγωγής μπίρες, κατά βάση δυνατές και ξανθοκίτρινες.

Κάθε μπίρα έχει στιλ

Τα χρώματα της γεύσης (ξανθές, μελαχρινές και κόκκινες)

Κάθε μπίρα ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής λαμβάνει το δικό της χρώμα. Οι μελαχρι-
νές ή μαύρες μπίρες αποκτούν το σκούρο χρώμα τους επειδή οι παραγωγοί τους καβουρ-
ντίζουν το βυνοποιημένο κριθάρι πριν προχωρήσουν στη ζυθοποίηση. Οι άσπρες μπίρες, 
προέλευσης Βελγίου, ζυθοποιούνται συνήθως με βύνη που προέρχεται από σιτάρι και 
είναι πιο χλωμές. Συχνά μάλιστα αρωματίζονται με κάποιο μπαχαρικό. Οι κόκκινες μπίρες 
χαρακτηρίζονται από το κόκκινο χρώμα που τους προσδίδει η παραδοσιακή βύνη Vienna 
της Βιέννης.

Σερβίρισμα

Αρχίζοντας από το μεγάλο ίσιο ποτήρι, «το ποτήρι της μπίρας», περνάμε στις μεγάλες του-
λίπες, στα Flutes, στα στρογγυλά με κοντό πόδι και στα δεκάδες άλλα ποτήρια που φιλοξε-
νούν μπίρες, και που πρέπει να ομολογήσουμε πως το ένα είναι ωραιότερο από το άλλο. 
Οι «εχθροί» της μπίρας είναι το σαπούνι, τα λίπη, το απορρυπαντικό του πλυντηρίου πιά-
των. Συγκεκριμένα:

●  Οι καλύτερες μπίρες είναι οι «φρέσκιες» (φρεσκοεμφυαλωμένες). ∆είτε την ημερομη-
νία λήξης πριν αγοράσετε.

●  Οι μπίρες στα σκουρόχρωμα μπουκάλια διατηρούνται καλύτερα. Γι’ αυτό ορισμένες 
εταιρίες στα πράσινα μπουκάλια τοποθετούν χαρτόνι, ώστε να μην αλλοιώνει το φως 
του ήλιου το περιεχόμενο.

●  Τα «τενεκεδάκια» είναι πιο οικονομικά και δεν πιάνουν χώρο. Από πλευράς οικολογίας 
δεν ενδείκνυνται. 

●  Ξεπλύνετε το ποτήρι της μπίρας καλά, με άφθονο κρύο νερό και γυρίστε το ανάποδα. 
Βεβαιωθείτε πως δεν έχει απομείνει ίχνος λιπαρότητας. Αν το νερό κολλάει ακόμα στα 
τοιχώματα, σαπουνίστε και ξεβγάλετε καλά για μία ακόμα φορά, πάντα με κρύο νερό.
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●  ∆εν υπάρχει λόγος να σκουπίσετε το ποτήρι, μια και η μπίρα περιέχει 95% νερό. Υπάρ-
χει δε και η θεωρία πως μερικές σταγόνες νερού βοηθούν στην καλύτερη διατήρηση 
του αφρού και βοηθούν το «μπουκέτο αρωμάτων» (bouquet στα γαλλικά) της μπίρας να 
απελευθερωθεί γρηγορότερα.

●  Πριν σερβίρετε, κρυώστε το ποτήρι ανακατεύοντας λίγα παγάκια ή βάζοντάς στο ψυγείο, 
όχι στην κατάψυξη.

●  Πριν ανοίξετε το μπουκάλι σηκώστε το στο φως και δείτε αν γύρω στο λαιμό του σχη-
ματίζονται μεγάλες μπουρμπουλήθρες. Αν ναι, αυτό σημαίνει ότι έχει πρόσφατα ταρα-
κουνηθεί και πρέπει να περιμένετε να ησυχάσει.

●  Σερβίρετε την μπίρα σε απόσταση το πολύ ένα εκατοστό από το χείλος του ποτηριού, 
ώστε να εσωκλείσει τα αρώματα (flavor) μέσα στο ποτήρι. Κρατήστε το ποτήρι γυρτό 
στις 45 μοίρες κι αρχίστε να σερβίρετε την μπίρα χύνοντάς τη στα τοιχώματα του ποτη-
ριού. Σταδιακά αρχίζετε να σηκώνετε το ποτήρι, και περίπου από τη μέση και μετά ρίξτε 
πιο ζωηρά την μπίρα ώστε να σχηματιστεί ένας ωραίος αφρός ενός εκατοστού.

Απαντήσεις στα συνήθη διλήμματα

Με ή χωρίς αφρό;

Ο ρόλος του αφρού στην μπίρα δεν είναι διακοσμητικός. Την προστατεύει από την επαφή 
με τον ατμοσφαιρικό αέρα και κατά συνέπεια από την οξείδωση που θα επηρεάσει τα γευ-
στικά και αρωματικά χαρακτηριστικά της.

Αρώματα βύνης και λυκίσκου, δημητριακών και χορταριού, ξύλου, καραμέλας καμένης 
ζάχαρης και καβουρδισμένου φουντουκιού είναι μερικά από τα πιο συνηθισμένα αρώματα 
που θα συναντήσετε στις μπίρες. Η κρυφή γευσιγνωσία θα σας βοηθήσει στο να ξεχωρί-
σετε τα αρώματα αυτά.

Τα χαρακτηριστικά του αφρού είναι το υπόλευκο χρώμα (ανάλογα με το χρώμα της μπίρας), 
η πυκνότητα, η κρεμώδης ή αφρώδης υφή (πάλι ανάλογα με την μπίρα), η διάρκειά του. Για 
να τα διαπιστώσετε όλα αυτά μετά το σερβίρισμα περιμένετε ένα λεπτό. Σε μια καλής ποι-
ότητας μπίρα ο αφρός θα έχει μειωθεί το πολύ κατά το ήμισυ. Μέχρι να αδειάσει το ποτήρι 
πρέπει στα τοιχώματα να μένουν κάθετα ίχνη του.

Χλιαρή ή παγωμένη;

Οι σωστές θερμοκρασίες ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της μπίρας. Γενικά μπορούμε να 
πούμε ότι οι ελαφρές μπίρες πίνονται στους 5ο C, οι μεσαίας πυκνότητας στους 8ο C και οι 
βαριές, πληθωρικές μπίρες στους 12ο  C.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν να δοκιμάζουμε τις αγαπημένες μας μπίρες σε διάφορες θερμο-
κρασίες προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτή που μας προσφέρει τη μεγαλύτερη από-
λαυση. Όχι στο παγωμένο ποτήρι όπου σερβίρουν την μπίρα σε πολλές μπιραρίες. ∆εν 
προσφέρει τίποτα στο ποτό -ίσως και να του αφαιρεί- ενώ πρακτικά βρίσκεσαι σε λίγα 
λεπτά με ένα βρεγμένο ποτήρι στο χέρι το οποίο στάζει πάνω στα ρούχα σου όταν πίνεις.
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Πάντρεμα μπίρας με εδέσματα

∆εν ταιριάζουν όλες οι μπίρες με κάθε έδεσμα, γι’ αυτό και ένας sommelier οφείλει να ενη-
μερώνει τον καταναλωτή για τις γευστικές συζυγίες που επιτείνουν τη γαστρονομική από-
λαυση.

●  Ορεκτικά, ζυμαρικά και κοτόπουλο με μια μπίρα lager 

●  Ποικιλία τυριών με μια μοναστηριακή 

●  Μοσχάρι με μια golden ale 

●  Αλλαντικά και λουκάνικα με μια red ale 

●  Ψάρια με μια pilsener 

●  Θαλασσινά και οστρακοειδή με μια stout 

●  Σαλάτες και ψητά λαχανικά με μία weiss 

●  Έθνικ σπεσιαλιτέ με μια εξωτική lager 

●  Επιδόρπια σοκολάτας και φρούτα με μία stout 

●  Σιροπιαστά και γλυκά τούρτες με μία red ale 

Παραδείγματα και εφαρμογές

�eiss: Σαλάτα του Καίσαρα, σπαράγγια, φινόκιο, λαχανικά τεμπούρα (σε κουρκούτι), 
μανιτάρια ψητά ή τηγανιτά, καυτερές παρασκευές, ψάρια τηγανιτά, λευκά 
κρέατα (αρνί, κοτόπουλο), λουκάνικα και καπνιστά αλλαντικά.

Stout & Trappist: Χόρτα (πικρή γεύση), τυρί γκοργκοντζόλα ή ροκφόρ, φαγητά με ελιές, γλυκά 
με σοκολάτα και καφέ, τηγανιτά κόκκινα ψάρια, πάπια.

Trappist (λευκή): Σιροπιαστά γλυκά, γλυκά με καραμέλα.

Trappist  
(κόκκινη):

Γλυκά με λευκά φρούτα (ροδάκινο, ανανάς, βερίκοκο), γλυκά με κόκκινα 
φρούτα (φράουλες, βατόμουρα, δαμάσκηνα).

Stout (κόκκινη): Οστρακοειδή, τηγανιτά κόκκινα ψάρια.

Pilsener & 
Lager:

Πράσινες σαλάτες με βινεγκρέτ, φαγητά με κιμά και σάλτσα ντομάτα, φαγητά 
με θαλασσινά (μύδια, στρείδια, φούσκες), λιπαρά ψάρια, ψάρια και μαλάκια 
τηγανιτά, χοιρινό ψητό ή τηγανητό, λουκάνικα και καπνιστά αλλαντικά, τυρί 
φέτα.

Lager: Αγκινάρες (μαγειρευτές, ωμές, σοτέ), λαχανικά τεμπούρα (σε κουρκούτι).

Lager (μαύρη): Καπνιστά εδέσματα, μανιτάρια ψητά ή τηγανιτά, μοσχάρι στη σχάρα, λουκά-
νικα και καπνιστά αλλαντικά, τυρί μπρι, τυρί γκοργκοντζόλα ή ροκφόρ.
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Ale (κόκκινες): Λαδερά (φασολάκια, μπάμιες μπριάμ, ιμάμ μπαϊλντί), οποιοδήποτε φαγητό με 
σάλτσα ντομάτα, χοιρινό ψητό ή τηγανητό, γλυκόξινες παρασκευές.

Ale (χρυσή): Γεμιστά λαχανικά με κιμά, καπνιστά θαλασσινά και πουλερικά, λιπαρά ψάρια, 
οστρακοειδή, ψάρια με σκληρή σάρκα χωρίς λίπος (κολιός, ζαργάνα, σαρ-
δέλα, μπεσκανδρίτσα, τόνος), λευκά κρέατα (αρνί, κοτόπουλο), μοσχάρι στη 
σχάρα, λουκάνικα και καπνιστά αλλαντικά, πάπια, τυριά με λίπος (γραβιέρα, 
λαδοτύρι, Σαν Μιχάλη), σιροπιαστά γλυκά, γλυκά με καραμέλα, γλυκά με 
λευκά φρούτα (ροδάκινο, ανανάς, βερίκοκο), γλυκά με κόκκινα φρούτα (φρά-
ουλες, βατόμουρα, δαμάσκηνα).

3.1.17.  Ούζο

Το ούζο είναι μείγμα αιθανόλης (οινοπνεύματος) νερού και διάφορων αρωματικών βοτά-
νων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται πάντα ο γλυκάνισος. Το ούζο, σε αντίθεση με το 
τσίπουρο, είναι συνήθως μόνο σε μικρό ποσοστό προϊόν απόσταξης σταφυλιών. Σύμφωνα 
με τη νομοθεσία το ποσοστό αυτό είναι τουλάχιστον 20%. Ωστόσο παράγονται και ούζα που 
είναι προϊόντα απόσταξης και σε μεγαλύτερα ποσοστά. Η απόσταξη γίνεται σε ειδικά απο-
στακτήρια (καζάνια) τα οποία είναι κατά προτίμηση φτιαγμένα από χαλκό. Μετά την ανά-
μειξη των συστατικών ακολουθεί το «βράσιμο» του μίγματος περισσότερες από μία φορές. 
Το τελικό προϊόν έχει συνήθως ανάμεσα σε 40 και 50 αλκοολικούς βαθμούς.

Γεύσεις Ελλάδας με…καλαμαροκροκέτες με ούζο και κρόκο Κοζάνης

Υλικά για 10 μερίδες (ορεκτικό)

1 κιλό πλοκάμια από φρέσκα καλαμαράκια
για το κουρκούτι ούζου:
10 στίγματα σαφράν
½ φλ. ούζο
Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
1 φλιτζάνι σόδα αναψυκτικό 
80 γρ αλεσμένο φουντούκι
Αλάτι, μάραθος ή άνηθος
 500 γρ αλεύρι που φουσκώνει ή αλεύρι σκληρό με 15 γρ μαγιά
για το ντρέσινγκ
1 πορτοκάλι χυμός 
1/2 λεμόνι χυμός 
1 κ.σ. μουστάρδα απαλή
1/4 φλ. ελαιόλαδο

Δημιουργία 

Πλένετε τα πλοκάμια, τα κόβετε σε δύο μέρη και τα αφήνετε να στραγγίσουν Σε ένα μπρίκι 
ζεσταίνετε ελαφρώς το ούζο με το σαφράν (κρόκο) και το αφήνετε για 10΄ ώστε να βγά-
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λει το χρώμα του. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσετε μαγιά, ρίξτε τη κι αυτή μέσα. Σε 
ένα μπολ ρίχνετε όλα τα υλικά για το κουρκούτι και ανακατεύετε. Αφήνετε να φουσκώσει. 
Αλευρώνετε τα πλοκάμια, τα περνάτε από το κουρκούτι ένα ένα και με τη βοήθεια ενός 
πιρουνιού τα ρίχνετε στο καυτό λάδι. 

Τηγανίζετε και από τις δύο πλευρές μέχρι να χρυσαφίσουν. Τα τηγανίζετε για 8 λεπτά και στη 
συνέχεια τα ακουμπάτε σε απορροφητικό χαρτί που θα «τραβήξει» το περιττό λάδι. Σερβί-
ρετε όσο είναι ζεστές με το ντρέσινγκ και με παγωμένο ούζο.

Γεύσεις Ελλάδας με…Ouzito, όπως Mojito

Υλικά για 20 μερίδες (ορεκτικό ποτό ή welcome drink)

1 λίτρο ούζο με γλυκάνισο
100 γρ λευκή ζάχαρη
5 λεμόνια χυμός
1½ λίτρο σόδα
30 φύλλα μέντα ή δυόσμος
Πάγος

Δημιουργία 

Τρίβετε τη ζάχαρη με το ούζο για 5΄ μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Προσθέτετε τα φύλλα μέντας 
και συνεχίζετε για ένα λεπτό μέχρι να βγάλει τα αρώματά του. Στη συνέχεια προσθέτετε το 
λεμόνι και τελευταία στιγμή πριν από το σερβίρισμα ρίχνετε τον πάγο και τη σόδα, ώστε να 
διατηρήσει τις φυσαλίδες της.

3.1.18. Τσίπουρο

Το τσίπουρο είναι ένα ελληνικό αλκοολούχο ποτό το οποίο ξεκίνησε την πορεία του πριν 
από επτά περίπου αιώνες στα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Η τσικουδιά ή ρακή στην Κρήτη 
είναι κάτι ανάλογο, ωστόσο η κυριότερη διαφορά είναι ότι η τσικουδιά είναι προϊόν μονής 
απόσταξης. Σε άλλες χώρες παρόμοια ποτά είναι η ιταλική γκράπα και το αράκ της Μέσης 
Ανατολής. Το τσίπουρο έχει συνήως 36 με 45 αλκοολικούς βαθμούς. Το τσίπουρο δεν πρέ-
πει να συγχέεται με το ούζο, ποτό με διαφορετικό τρόπο παρασκευής.

Το τσίπουρο παρασκευάζεται με την απόσταξη στέμφυλων (ή στράφυλα ή τσίπουρα), 
δηλαδή από τα ράκη (υπολείμματα) των σταφυλιών που μένουν μετά το πάτημα και την 
εξαγωγή του μούστου για την παραγωγή κρασιού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο 
λευκά όσο και κόκκινα σταφύλια.

Κατά την απόσταξη προστίθενται συνήθως στον αποστακτήρα, εκτός από τα στέμφυλα, διά-
φορες αρωματικές ουσίες, όπως γλυκάνισος, μάραθος κα. Στην Κρήτη προσθέτουν φύλλα 
καρυδιάς. Ο γλυκάνισος είναι η αιτία του «ασπρίσματος» του τσίπουρου όταν προστίθεται 
νερό ή πάγος.

Στην Ήπειρο, και ειδικά στα Τζουμέρκα, παράγουν τσίπουρο από ολόκληρο το σταφύλι της 
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ποικιλίας ζαμπέλα, χωρίς δηλαδή να εξάγουν το μούστο του και χωρίς να προσθέτουν το 
οποιοδήποτε αρωματικό. Παλαιότερα, σε ορισμένες περιοχές, παρασκεύαζαν τσίπουρο και 
από κούμαρα. Συχνά το τσίπουρο αποστάζεται και δεύτερη φορά, αφού έτσι βελτιώνεται η 
ποιότητά του.

3.1.19.  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης  

    Ερωτήσεις

1. Ποιες είναι οι κατηγορίες του ελαιολάδου;

2. Ποια η διατροφική αξία του φουντουκιού;

3. Ποια η διατροφική αξία του φιστικιού Αιγίνης;

4. Τι είναι το σταμναγκάθι; 

5. Τι είναι το μαυροκούκκι και που χρησιμοποιείται;

        Ασκήσεις

1.  Οι χρωματισμοί του πιπεριού οφείλονται στην ωρίμανσή του.

    Σωστό                                              Λάθος

2.  Το ταχίνι είναι αλεσμένο σουσάμι με προσθήκη σπορέλαιου και αλατιού.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Η ένδειξη με κόκκινα γράμματα πάνω στα αβγά είναι η ημερομηνία λήξης τους.

    Σωστό                                              Λάθος

4.  Το κρέας είναι πιο μαλακό όσο είναι πιο κοντά στο κόκαλο.

    Σωστό                                              Λάθος
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5.  Το ούζο γίνεται από σταφύλια.

    Σωστό                                              Λάθος

6.  «∆αμάλι» είναι:
 α) Βοοειδές 2-3 ετών
 β) Βοοειδές 5-6 ετών
 γ) Αρσενικό χοιρινό
 δ) Αρσενικό αρνί

7.  Το μοσχαρίσιο φιλέτο χωρίζεται σε:
 α) Κέντρο και ουρά
 β) Κεφάλι, καρδιά και ουρά
 γ) Τουρνεντώ και παραφιλέτο
 δ) Σατομπριάν και καρδιά

8.  Το «κιλότο» βρίσκεται πού στο χοιρινό;
 α) στο σβέρκο
 β) στη σπάλα
 γ) στο μπούτι
 δ) στο κότσι 

9.  Το «τρανς» βρίσκεται πού στο χοιρινό;
 α) στο σβέρκο
 β) στη σπάλα
 γ) στο μπούτι
 δ) στο κότσι 
Το «ζυγούρι» είναι:
 α) νεαρό αρνί
 β) νεαρό πρόβατο
 γ) ηλικιωμένο αρνί
 δ) ηλικιωμένο πρόβατο
 

Απαντήσεις ασκήσεων

Σ Λ Λ Σ Λ
α) β) γ) γ) β)
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Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση 

Ατομική ή ομαδική άσκηση
1. Επιλέξτε μια συνταγή από τον κατάλογό σας και εμπλουτίστε τη με ξηρούς καρπούς και 

δημητριακά. Ποια διατροφικά οφέλη θα έχει ο πελάτης σας καταναλώνοντάς τα;
2. Φέρτε στην αίθουσα πέντε φιάλες κρασιού. Κλείστε τες με μαύρη σακούλα και στη 

συνέχεια κάντε τυφλή δοκιμή. Μπορείτε να σημειώσετε τα χαρακτηριστικά των κρα-
σιών σε ένα φύλλο εργασίας και να συζητήσετε με ποια εδέσματα αντιστοιχούν.

3. Κάντε το ίδιο και με μπίρες.
4. Κάντε το ίδιο με μπαχαρικά. Έχοντας κλειστά μάτια γευτείτε, μυρίστε και αντιστοιχείστε. 

3.1.20.  Βοηθητικό υλικό μελέτης

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Κοκκίνου, Μ. & Κοφινά Γ. (1994). Σαρακοστιανά. 8η έκδοση. Αθήνα: Ακρίτας Γεωργίας 
Κοχυλά, Ν. (2003). Η Ελλάδα της Γεύσης. Οδοιπορικό στη μαγειρική παράδοση και συντα-
γές από όλη την Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
Λαμπράκη, Μ. & Ακιν, Ε. (2002). Ελλάδα Τουρκία στο ίδιο τραπέζι. Αθήνα: Ελλ. Γράμματα
Μακρίδης, Τ. (1990). Eas� wine. Όλα όσα πρέπει κανείς να ξέρει για την απόλαυση του κρα-
σιού. Θεσσαλονίκη: NewLine
Μαρίνου, Τζ. (2004). A taste of C�clades. Αθήνα: Τερζόπουλος Χ.
Μελινός, Μ. (2008). Υπέρ υγείας, τόμος Α, Β. Αθήνα: ίδιο-εκδότης
Μπενρουμπή, Ν. (2002). Γεύση από Σεφαραδίτικη (εβραϊκή) Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη: 
Φυτράκης

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Επίσημη ιστοσελίδα συλλόγου Οι ∆ρόμοι του Κρασιού στη Β. Ελλάδα: www.wineroad.
com

●  Μουσείο Ελιάς στη Σπάρτη: www.oliveoilmuseums.gr 

●  www.kozani.gr/krokos/biologikos.htm

●  www.fsis.usda.gov/OA/foodsafet�mobile/mobilegame.swf

●  Επίσημη Ιστοσελίδα Αθηναϊκής Ζυθοποιίας: http://athenianbrewer�.gr

●  Ελληνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων: www.efet.gr

●  Food & Drug Administration (USA): www.cfsan.fda.gov
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Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση 

Ατομική ή ομαδική άσκηση
1. Επιλέξτε μια συνταγή από τον κατάλογό σας και εμπλουτίστε τη με ξηρούς καρπούς και 

δημητριακά. Ποια διατροφικά οφέλη θα έχει ο πελάτης σας καταναλώνοντάς τα;
2. Φέρτε στην αίθουσα πέντε φιάλες κρασιού. Κλείστε τες με μαύρη σακούλα και στη 

συνέχεια κάντε τυφλή δοκιμή. Μπορείτε να σημειώσετε τα χαρακτηριστικά των κρα-
σιών σε ένα φύλλο εργασίας και να συζητήσετε με ποια εδέσματα αντιστοιχούν.

3. Κάντε το ίδιο και με μπίρες.
4. Κάντε το ίδιο με μπαχαρικά. Έχοντας κλειστά μάτια γευτείτε, μυρίστε και αντιστοιχείστε. 

3.1.20.  Βοηθητικό υλικό μελέτης

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Κοκκίνου, Μ. & Κοφινά Γ. (1994). Σαρακοστιανά. 8η έκδοση. Αθήνα: Ακρίτας Γεωργίας 
Κοχυλά, Ν. (2003). Η Ελλάδα της Γεύσης. Οδοιπορικό στη μαγειρική παράδοση και συντα-
γές από όλη την Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
Λαμπράκη, Μ. & Ακιν, Ε. (2002). Ελλάδα Τουρκία στο ίδιο τραπέζι. Αθήνα: Ελλ. Γράμματα
Μακρίδης, Τ. (1990). Eas� wine. Όλα όσα πρέπει κανείς να ξέρει για την απόλαυση του κρα-
σιού. Θεσσαλονίκη: NewLine
Μαρίνου, Τζ. (2004). A taste of C�clades. Αθήνα: Τερζόπουλος Χ.
Μελινός, Μ. (2008). Υπέρ υγείας, τόμος Α, Β. Αθήνα: ίδιο-εκδότης
Μπενρουμπή, Ν. (2002). Γεύση από Σεφαραδίτικη (εβραϊκή) Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη: 
Φυτράκης

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Επίσημη ιστοσελίδα συλλόγου Οι ∆ρόμοι του Κρασιού στη Β. Ελλάδα: www.wineroad.
com

●  Μουσείο Ελιάς στη Σπάρτη: www.oliveoilmuseums.gr 

●  www.kozani.gr/krokos/biologikos.htm

●  www.fsis.usda.gov/OA/foodsafet�mobile/mobilegame.swf

●  Επίσημη Ιστοσελίδα Αθηναϊκής Ζυθοποιίας: http://athenianbrewer�.gr

●  Ελληνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων: www.efet.gr

●  Food & Drug Administration (USA): www.cfsan.fda.gov

●  Εφημερίδα για τρόφιμα: www.foodpress.gr

●  Γενικό Χημείο του Κράτους (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών): www.gcsl.gr/index.
asp?a_id=264&txt=�&show_sub=1

●  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Αγορανομικές ∆ιατάξεις): http://efpolis.gr/el/librar�2.
html?func=fileinfo&id=56 

●  Ιδιωτική Ιστοσελίδα περί διατροφής: www.mednutrition.gr 

●  Ιδιωτική Ιστοσελίδα περί διατροφής: www.logodiatrofis.gr 

●  Ιδιωτική Ιστοσελίδα, Ίδρυμα Αριστείδης ∆ασκαλόπουλος: www.iad.gr 

3.1.21.  Ενδεικτική βιβλιογραφία

Boskou D. (1996). OLIVE OIL : Chemistr� and Technolog�. Thes/niki, pp.161-163.
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Enc�clopedia Britannica, Grande Enc�clop�dia Larousse, 1989, Τόμος 37
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Θεοδωρέλλης, Χ. (2011). Επιστήμη και Τεχνογνωσία στη Μαζική Εστίαση. Θεσσαλονίκη: Ιδι-
ωτική έκδοση, σελ. 30-142.

Κεραμέας, Ζ. (1994). Μαγειρική Τέχνη. Θεσσαλονίκη: Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, 
σελ. 25-156.

Μάντζιος, ∆. (2008). Οδοιπορικό γεύσεων στην Ορεινή Ημαθία. Βέροια: ΟΠΑΑΧ

Μποσδικος, ∆. (2009). Φυσικές Ιδιότητες του σουσαμιού και του μαυροσήσαμου. Στην Ιστο-
σελίδα: http://www.artopios.gr/data/Articles/479/sisami.pdf

Μπόσκου, Γ. (2005). Έλαια και Ελαιόλαδο. Σημειώσεις μαθήματος.

Μπόσκου, ∆. (1997). Χημεία Τροφίμων. 4η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Γιαρταγάνη, σελ.157-159, 
240-242.

Οικολογική Εγκυκλοπαίδεια Τόμος 8-Ο κόσμος των φυτών, Εκδόσεις: Μπουκουμάνη Συγ-
γραφέας: David Bellam�, Μετάφραση: Ρόη Σκάρα, Έκδοση:1977

Παπαχρήστος, Π. (2011). Μύθοι & αλήθειες. Αθήνα: MedNutrition, σελ. 19,22,40.
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Παλησίδης, Γ. (2006). Σύνθεση εδεσματολογίου και Μαγειρική Τέχνη. Θεσσαλονίκη: Σημει-
ώσεις μαθήματος στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων-Εργαστήριο Γαστρονομίας. σελ. 34-52.

Παραδείση, Χ. (1989). Η μεγάλη μαγειρική και ζαχαροπλαστική. 3η έκδοση. Αθήνα: Τερζό-
πουλος

Συλλογικό (2009). Σημειώσεις Εκπαίδευσης Νέων Κρεοπωλών. Θεσσαλονίκη: Σχολή 
Επαγγελμάτων Κρέατος, σελ. 52-105.

Σαράντος, Ν. & Χειλαδάκης, Σ. (2005). Ελληνική και ∆ιεθνής Κουζίνα Ι. Αθήνα: ΟΤΕΚ, σελ. 
51-89.

Τριχοπούλου, Α. & Λάγιου, Π (2009). Μεσογειακή ∆ιατροφή. Αθήνα: Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης  και Τροφίμων, ∆ιεύθ. Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας.
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3.1.22.  Σύνοψη

Στην υποενότητα αυτή γνωρίσατε τη σύσταση και τη χρήση των τροφίμων στην επαγγελ-
ματική εστίαση. Κάθε τρόφιμο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τη δική του ταυτότητα. Ο 
μάγειρας είναι αυτός που οφείλει να τα αναδείξει μέσα από την αρμονία που θα επιλέξει. 
Ο σερβιτόρος είναι αυτός που πρέπει να πουλήσει τα προϊόντα με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, ενημερώνοντας τον πελάτη για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των πρώτων 
υλών που χρησιμοποιεί το κατάστημα. Οι συνταγές δε μετρούν όταν δε γνωρίζετε το «γιατί». 
Το να μάθετε πώς δημιουργείται ένα έδεσμα είναι εύκολο, όχι όμως ικανό να αποτελέσει 
πανάκια στη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Οι τεχνικές που παρουσιάστηκαν διαμέσου των 
συνταγών «Γεύσεις Ελλάδας με…» είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μάθετε νέες 
τεχνικές που χρησιμοποιούν πολλά συστατικά και τα δένουν με αρμονία. Η βασική τεχνική 
που χρησιμοποιήσαμε ονομάζεται «δομική», δηλαδή εμπεριέχει συστατικά δόμησης του 
ανθρώπινου οργανισμού συμπεριλαμβάνοντας τουλάχιστον δύο λαχανικά διαφορετικών 
χρωμάτων, έναν ξηρό καρπό, ένα προϊόν πλούσιο σε φυτικές ίνες και βεβαίως έξτρα παρ-
θένο ελαιόλαδο.
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Εισαγωγή

Σκοπός

Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι να μάθεις να επιλέγεις τροφές βάσει 
των συστατικών τους καθώς και να μάθεις για την εξέλιξη των τροφίμων. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να προσδιορίζεις επακριβώς ένα τρόφιμο βάσει της ετικέτας του.

	 ●	  Να ονομάζεις βασικά πρόσθετα των τροφίμων.

	 ●	  Να γνωρίζεις βασικές έννοιες εξέλιξης των τροφίμων.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να αποκρυπτογραφείς τις ετικέτες των τροφίμων της βιομηχανίας. 

	 ●	  Να αλλάξεις αγοραστική συμπεριφορά.

	 ●	  Να σχεδιάζεις τις αγορές σου με φυσικά προϊόντα.

■ Σε επίπεδο στάσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να θεωρείς υποχρέωσή σου την επιλογή των πρώτων υλών και την 
αποφυγή χρήσης προϊόντων με λανθασμένη σύσταση.
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	 ●	  Να κινητοποιηθείς ενάντια στα μη φυσικά τρόφιμα.

	 ●	  Να συνεργάζεσαι με τους προμηθευτές σου ζητώντας όσο πιο φυσικά 
προϊόντα.

Έννοιες – Λέξεις κλειδιά

Ετικέτες τροφίμων, λειτουργικά τρόφιμα, πρόσθετα, GΜΟ. 

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην υποενότητα αυτή θα γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά των ετικετών των τροφίμων. Ο χάρ-
της των τροφίμων (ετικέτα) σάς βοηθά να αποκρυπτογραφήσετε το προφίλ του τροφίμου 
και να επιλέξετε εάν σας ταιριάζει. Τα τρόφιμα του 20ού και 21ου αιώνα έχουν νέα χαρα-
κτηριστικά. Όχι μόνο επειδή ο άνθρωπος επεμβαίνει γενετικά σε αυτά αλλά και λόγω της 
αλλαγής του κλίματος της γης. Τα νέα αυτά τρόφιμα ονομάζονται λειτουργικά και τροπο-
ποιημένα. Τα πρόσθετα των τροφίμων βοηθούν στο ταξίδι του τροφίμου, ώστε να γευόμα-
στε τρόφιμα από όλο τον κόσμο. Το αν αυτό βοηθά τον άνθρωπο δεν το επιβεβαιώνει καμία 
έρευνα. Σίγουρα όμως φθείρει την τοπική και την εθνική κουζίνα.

3.2.1 Ετικέτες τροφίμων

Ως επισήμανση τροφίμου ορίζονται οι ενδείξεις, τα εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα, οι 
εικόνες ή τα σύμβολα που αναφέρονται σε αυτό, και εμφανίζονται πάνω σε κάθε συσκευ-
ασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο που το συνοδεύουν. Είναι γεγονός 
ότι σήμερα επικρατεί πλουραλισμός ετικετών, σημάτων, συμβόλων, ισχυρισμών, περιγρα-
φών και άλλων γραφικών στοιχείων που εμφανίζονται στις συσκευασίες των τροφίμων. 
Παρακάτω παρουσιάζονται εν συντομία τα περισσότερα από αυτά για την ενημέρωση των 
υπεύθυνων αγορών και ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης. 

Πριν αγοράσετε, διαβάστε τι θα προσφέρετε!

∆ιερχόμενοι στους διαδρόμους του σούπερ μάρκετ ή περιπλανώμενοι στους καταλόγους 
εταιρειών, ανάμεσα σε πολύχρωμες συσκευασίες προϊόντων, συνήθως αγοράζετε αυτά 
που κατά την κρίση σας θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών σας. Οι επιλογές είναι 
πολλές και ο χρόνος λίγος. Το κείμενο αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να κατανοήσετε τα 
στοιχεία εκείνα που αναγράφονται στις συσκευασίες των τροφίμων και να φιλτράρετε γρή-
γορα και αποτελεσματικά τα στοιχεία που οι πελάτες σας επιζητούν ερχόμενοι ή επιλέγο-
ντας την επιχείρησή σας.

Εμπορική ονομασία του προϊόντος. Η εμπορική ονομασία (το brand name) του προϊόντος 
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είναι αυτή που κάνει το προϊόν αναγνωρίσιμο. Πολλές εμπορικές ονομασίες είναι ξενι-
κές όπως πχ Petit-beur (πτι-μπερ) ή baking-powder (μπέικιν-πάουντερ). Άλλες εμπορι-Petit-beur (πτι-μπερ) ή baking-powder (μπέικιν-πάουντερ). Άλλες εμπορι--beur (πτι-μπερ) ή baking-powder (μπέικιν-πάουντερ). Άλλες εμπορι-beur (πτι-μπερ) ή baking-powder (μπέικιν-πάουντερ). Άλλες εμπορι- (πτι-μπερ) ή baking-powder (μπέικιν-πάουντερ). Άλλες εμπορι-baking-powder (μπέικιν-πάουντερ). Άλλες εμπορι--powder (μπέικιν-πάουντερ). Άλλες εμπορι-powder (μπέικιν-πάουντερ). Άλλες εμπορι- (μπέικιν-πάουντερ). Άλλες εμπορι-
κές ονομασίες είναι νομικά κατοχυρωμένες στην εταιρεία που τις παράγει πχ Coca-Cola ή 
Pepsi. Στην περίπτωση αυτή δίπλα στην εμπορική ονομασία υπάρχει η φράση «σήμα κατα-. Στην περίπτωση αυτή δίπλα στην εμπορική ονομασία υπάρχει η φράση «σήμα κατα-
τεθέν». Αυτή η φράση σημαίνει ότι και το όνομα και το λογότυπο (ο τρόπος γραφική παρου-
σίασης) ανήκουν στην εταιρεία που παράγει το συγκεκριμένο προϊόν. Σπανιότερα χρησιμο-
ποιούνται τα σύμβολα ™ ή ®.

Περιγραφή προϊόντος. Είναι μια μικρή φράση δίπλα στην εμπορική ονομασία με σκοπό να 
τη συμπληρώσει και να δώσει μια σύντομη περιγραφή για το είδος του περιεχομένου και 
τα συστατικά του. Για παράδειγμα «από φυσικό χυμό πορτοκάλι», «μπισκότα βουτύρου με 
σταφίδες»

Χώρα παραγωγής προϊόντος. Αναφέρεται η χώρα όπου παράγεται ή συσκευάζεται το προ-
ϊόν. Για παράδειγμα «παράγεται στην Ελλάδα», «παράγεται στην ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση)»

Επωνυμία της εταιρείας παραγωγής ή διανομής του προϊόντος. Το όνομα της εταιρείας 
που παράγει, εισάγει ή διανέμει το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στη συσκευασία και συνή-
θως ακολουθεί τη δήλωση για τη χώρα παραγωγής. Για παράδειγμα «παράγεται στην ΕΕ 
από την ...(εταιρεία)», «παράγεται στην ΕΕ για λογαριασμό της ...(εταιρεία)», «παράγεται στην 
ΕΕ και διανέμεται από την ...(εταιρεία). Η διεύθυνση της εταιρείας παραγωγής, διανομής ή 
εισαγωγής του προϊόντος αναφέρεται συνήθως μετά την επωνυμία της εταιρείας. Πρέπει να 
αναφέρεται η έδρα της εταιρείας στην ΕΕ ή η έδρα του νόμιμου εκπροσώπου της στην ΕΕ.

Ο λογότυπος της εταιρείας παραγωγής ή διανομής του προϊόντος μπορεί να φαίνεται σε 
διάφορα σημεία της συσκευασίας σε διαφορετικά μεγέθη. Ο λογότυπος είναι νομικά κατο-
χυρωμένος στην εταιρεία που παράγει ή διανέμει το προϊόν, πχ ΑΒ ή 365. ∆ίπλα στο λογό-
τυπο μπορεί να υπάρχουν τα σύμβολα ™ ή ® που υποδεικνύουν ότι ο λογότυπος είναι 
«σήμα κατατεθέν» κάποιας εταιρείας. Η απουσία αυτών των συμβόλων δε σημαίνει το 
αντίθετο, καθώς όλες πια οι εταιρείες έχουν κατοχυρωμένο το λογότυπό τους. 

Καθαρό βάρος προϊόντος. Αναγράφεται σε μονάδες όγκου για τα υγρά (πχ λάδια) και 
σε μονάδες βάρους για τα στερεά (πχ ζυμαρικά) και ημιστερεά (πχ γιαούρτια). ∆ίπλα στο 
καθαρό βάρος του προϊόντος αναγράφεται η ένδειξη κ.β. ή n.w. ή ποιο συχνά το σύμβολο e. 

Παραδείγματα βασικών μονάδων όγκου και βάρους:

Για ένα κουτάκι αναψυκτικού
330 κ.ε. (κυβικά εκατοστά) = 330 mL = 33 cL = 0,33 λίτρα e
Για ένα μπουκάλι νερό: 0,5 λίτρα = 0,5 Λ (λίτρα) e
Για ένα κουπάκι γιαούρτι: 250 γρ. = 250 g = 0,25 Kg e
Για ένα κουτάκι γάλα εβαπορέ: 382 g ή 410 mL e 
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Γραμμή επικοινωνίας καταναλωτή με την εταιρεία παραγωγής, διανομής ή εισαγωγής. Είναι 
συνήθως ένας κοινός αριθμός τηλεφώνου ή αριθμός τηλεφώνου χωρίς χρέωση. Μπορεί 
επίσης να αναφέρεται και μια ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ή και μια ιστοσελίδα.

Σήμα κωδικού της μονάδας παραγωγής. Είναι μια οβάλ ετικέτα που υποδεικνύει τη μονάδα 
παραγωγής κάποιων νωπών προϊόντων (πχ γαλακτοκομικά, κρέατα). Στην ετικέτα αυτή 
αναφέρεται το σύμβολο της χώρας παραγωγής (GR για την Ελλάδα, IT για την Ιταλία κλπ), 
ένας κωδικός της μονάδας παραγωγής και το σύμβολο EU της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

 «Παράθυρο προϊόντος». Αν και δεν είναι στοιχείο επισήμανσης, αναφέρεται στις επιφά-
νειες εκείνες που επιτρέπουν την οπτική επαφή με το περιεχόμενο της συσκευασίας στο 
εσωτερικό της.

Απεικόνιση προϊόντος. Είναι η φωτογραφία ή η ζωγραφιά του προϊόντος της συσκευασίας. 
Η απεικόνιση αυτή πρέπει να αποδίδει το περιεχόμενο της συσκευασίας όσο γίνεται πιο 
ρεαλιστικά στο σχήμα, στην εμφάνιση και στο συγκριτικό μέγεθος των τεμαχίων.

Η τιμή του προϊόντος πρέπει να αναφέρεται σε μονάδες του επίσημου νομίσματος (ευρώ). 
Η τιμή που υπάρχει τυπωμένη στη συσκευασία είναι συνήθως η ενδεικτική τιμή πώλησης 
που προτείνει η παραγωγός εταιρεία. Η τιμή αγοράς του προϊόντος αναγράφεται σε ξεχωρι-
στά αυτοκόλλητα (επί της συσκευασίας) ή σε καρτελάκια (επί του χώρου προβολής).

Κωδικός αριθμός προϊόντος. Είναι ένας πολυψήφιος κωδικός ο οποίος συνήθως εμφα-
νίζεται με τον ιστογραμμικό κώδικα (barcode). Ο πιο συνηθισμένος κωδικός είναι ο ΕΑΝ 
13, όπου τα τρία πρώτα ψηφία δηλώνουν τη χώρα παραγωγής, τα επόμενα τέσσερα την 
εταιρεία παραγωγής, τα επόμενα πέντε το εμπορικό προϊόν, ενώ τέλος υπάρχει ένα ψηφίο 
ελέγχου.

Συστατικά του προϊόντος. Τα συστατικά αναφέρονται σε φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας, 
από τα κύρια συστατικά προς τα πρόσθετα συστατικά. Το περιεχόμενο σε νερό ή υγρασία 
δεν αναφέρεται.

Κατηγορίες συστατικών που μπορούν να αναφερθούν με το όνομα της κατηγορίας και όχι 
απαραίτητα με το όνομα του συστατικού.
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Κατηγορία συστατικού Ονομασία

Λίπη και έλαια (εκτός από ελαιόλαδο)

Το επίθετο «φυτικό» ή «ζωικό» πριν από τη 
λέξη «λίπος» ή «έλαιο» ανάλογα με την περί-
σταση ή/και με ένδειξη  «φυτικής» ή «ζωικής 
προέλευσης». Αν είναι υδρογονωμένο προη-
γείται ο όρος «υδρογονωμένο» 

Άλευρα από δύο ή περισσότερα δημητριακά «αλεύρι» με αναφορά των δημητριακών προ-
έλευσης σε φθίνουσα σειρά

Άμυλα και άμυλα τροποποιημένα με φυσικές ή 
ενζυμικές μεθόδους «άμυλο»

Όλα τα είδη αλιευμάτων που αποτελούν συστα-
τικό άλλου τροφίμου, εφόσον η ονομασία και 
παρουσίαση του τροφίμου αυτού δεν αναφέρε-
ται σε συγκεκριμένο είδος αλιεύματος

«ψάρι»

Όλα τα είδη τυρών όπου ο τυρός ή μίγμα τυρών 
αποτελεί συστατικό άλλου τροφίμου, εφόσον η 
ονομασία και παρουσίαση του τροφίμου αυτού 
δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο είδος τυρού

«τυρί»

Όλα τα αρτύματα ή καρυκεύματα που δεν υπερ-
βαίνουν το 2% κατά βάρος τροφίμου «καρύκευμα» ή «μίγμα καρυκευμάτων»

Όλα τα κόμμεα που χρησιμοποιούνται ως βάση 
μαστίχας «βάση μαστίχας»

Όλα τα τετριμμένα προϊόντα ψημένων δημητρι-
ακών

«τρίματα» ή «νιφάδες», ανάλογα με την περί-
σταση, και αναφορά των δημητριακών

Όλες οι μορφές σακχαρόζης «ζάχαρη»

Άνυδρη δεξτρόζη ή μονοϋδρίτης της δεξτρόζης «δεξτρόζη»

Σιρόπι γλυκόζης και άνυδρο σιρόπι γλυκόζης «σιρόπι γλυκόζης»

Όλες οι μορφές πρωτεΐνης γάλακτος (καζεΐνες, 
καζεϊνικά άλατα και πρωτεΐνες ορού) και μίγ-
ματα αυτών

«πρωτεΐνες γάλακτος»

Βούτυρο κακάο από συμπίεση, εξώθηση ή διύ-
λιση «βούτυρο κακάο»

Όλα τα κρυσταλλωμένα φρούτα σε περιεκτικό-
τητα που δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος τρο-
φίμου

«φρουί γλασέ» ή «ξερά φρούτα»

Μίγματα λαχανικών που δεν υπερβαίνουν το 
10% κατά βάρος τροφίμου «λαχανικά»

Οίνος λευκός ή κόκκινος «οίνος»
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Ποσοτική δήλωση συστατικού (quantitative ingredient declaration, QUID), απαιτείται όταν 
υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό συστατικό που καθορίζει την ταυτότητα του προϊόντος ή τη 
χρηματική του αξία (πχ σοκολάτα γάλακτος: περιέχει 30% σε κακαόμαζα, μοσχαρίσιο λου-
κάνικό: περιέχει 80% μόσχο).

Πρόσθετα. Αναγράφονται μαζί με τα Συστατικά. Χρησιμοποιούνται ως συστατικά κατά την 
κατασκευή ή την παρασκευή ενός τροφίμου και παραμένουν στο τελικό προϊόν. Οι λόγοι 
που χρησιμοποιούνται τα πρόσθετα στα τρόφιμα είναι τέσσερις. 

Α) Για να διατηρήσουν ή και να βελτιώσουν τη διατροφική αξία του τροφίμου. 
Β) Για τη συντήρηση, ασφάλεια και διατήρηση ποιότητας του τροφίμου 
Γ) Για να βοηθήσουν την επεξεργασία και τυποποίηση του τροφίμου
Δ) Για να κάνουν το τρόφιμο πιο ελκυστικό στους καταναλωτές

Οι κατηγορίες των πρόσθετων είναι 26: 

Οξέα Βάσεις Άλατα ρυθμιστικά του pH

Αντιοξειδωτικά Λευκαντικά Αντιμικροβιακά

Γαλακτωματοποιητές Χρώματα Σταθεροποιητές χρωμάτων

∆ιαυγαστικά Ενισχυτικά γεύσης Ευχυμικές ουσίες

Σταθεροποιητές παχυρευστοποιητές Ένζυμα

Σκληρυντές Αποαφριστικά Πρόσθετα που σχηματίζουν χηλικές 
ενώσεις

Πρόσθετα που δίνουν όγκο Πρόσθετα κόνεων και 
κοκκωδών υλικών

Αέρια και αφριστικά

Υγροσκοπικά Γλυκαντικές ύλες ∆ιατροφικά συμπληρώματα

∆ιογκωτικά αρτοποιίας Θρεπτικές ύλες ζυμών Λιπαντικά και υλικά επικάλυψης

Η σήμανση των προσθέτων γίνεται με την αναγραφή της κατηγορίας του και το επίσημο 
όνομά του ή με τον κωδικό αριθμό Ε (χωρίς να αναφέρεται απαραίτητα το όνομα του προ-
σθέτου). Για παράδειγμα «αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ» ή «αντιοξειδωτικό Ε300». Λίστα 
με τα επιτρεπόμενα πρόσθετα μπορείτε να βρείτε στο παράρτημα.

Σήμανση για αλλεργιογόνα. Πιθανά αλλεργιογόνα συστατικά των τροφίμων είναι τα δημη-
τριακά που περιέχουν γλουτένη, ψάρια, χταπόδι και οστρακοειδή (μύδια, στρείδια, γαρί-
δες, κλπ), αβγά, σόγια, γάλα και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, φυστίκια και ξηροί καρ-
ποί με κέλυφος καθώς και τα προϊόντα τους (π.χ. πραλίνα), σέλινο, μουστάρδα και προϊό-
ντα με βάση τη μουστάρδα (σινάπι), σουσάμι και προϊόντα με βάση το σουσάμι, λούπινα και 
προϊόντα με λούπινα, θειώδεις ενώσεις. Όταν αυτά ή προϊόντα τους αποτελούν μέρος των 
συστατικών κάποιου προϊόντος, αυτό θα πρέπει να επισημαίνεται ξεχωριστά. Για παρά-
δειγμα «προσοχή: περιέχει σκόνη αβγού» ή «σήμανση για αλλεργιογόνο: περιέχει φου-
ντουκέλαιο».
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Μπορεί όμως να υπάρχει και η υποψία του αλλεργιογόνου, οπότε μπορεί να υπάρ-
χει σήμανση όπως πχ «επεξεργάζεται σε μονάδα που χειρίζεται σουσάμι», άσχετα αν το  
προϊόν δεν περιλαμβάνει σουσάμι ως συστατικό.
Μια ιδιαίτερη περίπτωση σήμανσης αφορά τη διατροφή ατόμων που πάσχουν από φαι-
νυλκετονουρία, μια σχετικά σπάνια δυσανεξία. Στην περίπτωση αυτή η σήμανση μπορεί 
να διατυπώνεται για παράδειγμα με τον εξής τρόπο: περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης. Αυτή η 
σήμανση συναντάται συνήθως σε προϊόντα που περιέχουν ασπαρτάμη ως γλυκαντική ύλη 
ή υποκατάστατο της ζάχαρης σε πολλά διαιτητικά τρόφιμα. 
Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος αποτελείται συνήθως από τα βασικά στοιχεία ημερο-
μηνίας όπως ημέρα, μήνας ή έτος και μια συνοδευτική φράση:  

●  «ανάλωση πριν από …… »

εφόσον στη χρονολογία περιλαμβάνεται και η ημέρα.

●  «ανάλωση πριν από το τέλος ……»

εφόσον στη χρονολογία περιλαμβάνεται ο μήνας και το έτος ή μόνο το έτος.

Για τρόφιμα τα οποία συντηρούνται για λιγότερο από τρεις μήνες, αρκεί η αναγραφή της 
ημέρας και του μήνα, ενώ για τρόφιμα τα οποία συντηρούνται για περισσότερο από 18 
μήνες, αρκεί η αναγραφή μόνο του έτους. 

Εξαιρούνται τα παρακάτω προϊόντα από την αναγραφή της ημερομηνίας λήξης:

●  Τα νωπά φρούτα και λαχανικά στα οποία περιλαμβάνονται και οι πατάτες που δεν έχουν 
αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί άλλες παρόμοιες επεξεργασίες. 

●  Τα κρασιά, ηδύποτα από ζύμωση, αφρώδη κρασιά, αρωματισμένα κρασιά και παρό-
μοια προϊόντα που προέρχονται από διάφορα φρούτα εκτός από σταφύλι, καθώς και για 
ποτά που παράγονται από σταφύλι ή γλεύκος σταφυλιού.

●  Ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλη περισσότερο από 10%.

●  Προϊόντα αρτοποιίας ή ζαχαροπλαστικής που από τη φύση τους καταναλώνονται κανο-
νικά μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την παρασκευή τους.

●  Ξύδια, μαγειρικό αλάτι, ζάχαρη. 

●  Προϊόντα ζαχαροπλαστικής που αποτελούνται από ζάχαρα αρωματισμένα ή και χρω-
ματισμένα.

●  Φυσική μαστίχα και παρόμοια για μάσηση προϊόντα.

●  Τα παγωτά που προσφέρονται σε ατομικές συσκευασίες.
i.  Σε νωπά προϊόντα μπορεί να αναφέρεται και η ημερομηνία παραγωγής (πχ αβγά, γαλα-

κτοκομικά, προσυσκευασμένα κρέατα). 
ii.  Σε κάποια κατεψυγμένα προϊόντα προτείνονται δύο ή περισσότερες ημερομηνίες λήξης 

ανάλογα με τη θερμοκρασία της κατάψυξης (βλ. #23 για τα αστεράκια κατάψυξης). 
iii.  Σε πολλές συσκευασίες υπάρχει ένδειξη για το πού πρέπει να κοιτάξετε για να βρείτε 

την ημερομηνία λήξης. Για παράδειγμα «ανάλωση πριν από … βλέπε στο πώμα ή στον 
πάτο της συσκευασίας».
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Αριθμός παρτίδας παραγωγής. Ένας δυσνόητος κωδικός για εμάς αλλά σημαντικός για την 
εταιρεία παραγωγής, αφού δείχνει σε ποια γραμμή παραγωγής και σε ποια παρτίδα παρα-
γωγής αντιστοιχεί το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτός ο κωδικός συνήθως σημαίνεται μαζί με 
την ημερομηνία λήξης. 

Ανάλωση πριν από το τέλος 11 2005
L 3 1406 10:50

Ισχυρισμοί. Σε κάθε συσκευασία υπάρχουν κάποιο ισχυρισμοί του παραγωγού, οι οποίοι 
συνήθως είναι:

Ποσοτικοί: πχ «20% περισσότερο προϊόν», «2 + 1 δώρο»

Ποιοτικοί: πχ «πιο τραγανά» «τώρα πιο φρέσκα»

Οικονομικοί: πχ «20 λεπτά φθηνότερο»

Κοινωνικοί: πχ νηστίσιμο (για χριστιανούς), kosher ή κόσερ (για εβραίους), halal ή χαλάλ 
(για μουσουλμάνους)

Γεωγραφικοί: πχ παραδοσιακό προϊόν Κρήτης

Διατροφικοί: σχετικά με την περιεκτικότητα σε κάποια θρεπτικά συστατικά (βλ. παρακάτω)

●  ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερες από 40 Κcal 
(170 ΚJ) ανά 100 γρ για στερεές τροφές ή περισσότερες από 20 Κcal (80 ΚJ) ανά 100 mL 
για υγρές τροφές. Για τα επιτραπέζια γλυκαντικά ισχύει το όριο των 4 Κcal (17 ΚJ) ανά 
μερίδα, με ισοδύναμες γλυκαντικές ιδιότητες 6 γρ κοινής ζάχαρης (περίπου ένα κουτα-
λάκι του γλυκού).

●  ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: όταν η ενεργειακή αξία έχει μειωθεί κατά 30% τουλά-
χιστον, με ένδειξη του ή των χαρακτηριστικών που μειώνουν τη συνολική ενεργειακή 
αξία του τροφίμου (πχ με λιγότερη ζάχαρη).

●  ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερες από 4 Κcal (17 
ΚJ) ανά 100 mL. Για τα επιτραπέζια γλυκαντικά ισχύει το όριο των 0,4 Κcal (1,7 ΚJ) ανά 
μερίδα, με ισοδύναμες γλυκαντικές ιδιότητες 6 γρ κοινής ζάχαρης (περίπου ένα κουτα-
λάκι του γλυκού).

●  ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ: όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 3 γρ λιπαρών ανά 100 
γρ για στερεές τροφές ή 1,5 γρ λιπαρών ανά 100 mL για υγρές τροφές (1,8 γρ λιπαρών 
ανά 100 mL για το ημιαποβουτυρωμένο γάλα).

●  ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΡΑ: όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,5 γρ λιπαρών ανά 100 
γρ ή 100 mL. Ωστόσο, απαγορεύονται οι ισχυρισμοί που εκφράζονται ως «X % χωρίς 
λιπαρά».

●  ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ: όταν το άθροισμα των κορεσμένων λιπαρών οξέων 
και των trans λιπαρών οξέων στο προϊόν δεν υπερβαίνει τα 1,5 γρ ανά 100 γρ για στε-
ρεές τροφές ή 0,75 γρ ανά 100 mL για υγρές τροφές. Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα 
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των κορεσμένων λιπαρών οξέων και των trans λιπαρών οξέων δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει το 10% της ενεργειακής αξίας.

●  ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ: όταν το άθροισμα των κορεσμένων λιπαρών και των trans 
λιπαρών οξέων δεν υπερβαίνει τα 0,1 γρ κορεσμένων λιπαρών ανά 100 γρ ή 100 mL.

●  ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΑ: όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα 
από 5 γρ σακχάρων ανά 100 γρ για στερεές τροφές ή 2,5 γρ σακχάρων ανά 100 mL για 
υγρές τροφές.

●  ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΧΑΡΑ: όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,5 γρ σακχάρων ανά 
100 γρ ή 100 mL.

●  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ: όταν το προϊόν δεν περιέχει πρόσθετους μονοσακχαρίτες 
ή δισακχαρίτες ή άλλο τρόφιμο που χρησιμοποιείται για τις γλυκαντικές του ιδιότητες. 
Εάν υπάρχουν φυσικά σάκχαρα στο τρόφιμο η επισήμανση θα πρέπει να φέρει και την 
ακόλουθη ένδειξη: ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ.

●  ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ/ΑΛΑΤΙ: όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσό-
τερα από 0,12 γρ νατρίου ή ισοδύναμη ποσότητα αλατιού ανά 100 γρ ή ανά 100 mL. Για 
τα νερά, πλην των φυσικών μεταλλικών νερών, η τιμή αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 2 mg νατρίου ανά 100 mL.

●  ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ/ΑΛΑΤΙ: όταν το προϊόν δεν περιέχει 
περισσότερα από 0,04 γρ νάτριου ή ισοδύναμη ποσότητα αλατιού ανά 100 γρ ή ανά 100 
mL. Ο ισχυρισμός αυτός δε χρησιμοποιείται για τα φυσικά μεταλλικά νερά και τα άλλα 
νερά.

●  ΧΩΡΙΣ ΝΑΤΡΙΟ Ή ΑΛΑΤΙ: όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,005 γρ νάτριου 
ή ισοδύναμη ποσότητα αλατιού ανά 100 γρ.

●  ΠΗΓΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΙΝΩΝ: όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 3 γρ εδώδιμων ινών ανά 
100 γρ ή τουλάχιστον 1,5 γρ εδώδιμων ινών ανά 100 Κcal.

●  ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ: όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 6 
γρ εδώδιμων ινών ανά 100 γρ ή τουλάχιστον 3 γρ εδώδιμων ινών ανά 100 Κcal.

●  ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: όταν τουλάχιστον το 12% της ενεργειακής αξίας του τροφίμου παρέ-
χεται από πρωτεΐνες.

●  ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: όταν τουλάχιστον το 20% της ενεργειακής 
αξίας του τροφίμου παρέχεται από πρωτεΐνες.

●  ΠΗΓΗ [ΟΝΟΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ/ΩΝ] Ή/ΚΑΙ [ΟΝΟΜΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΑΛΑΤΟΣ/ΩΝ]: όταν το 
προϊόν περιέχει τουλάχιστον μία σημαντική ποσότητα για την προσθήκη βιταμινών και 
ανόργανων στοιχείων και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα.

●  ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ [ΟΝΟΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ/ΩΝ] Ή/ΚΑΙ [ΟΝΟΜΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ 
ΑΛΑΤΟΣ/ΩΝ]: όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον τη διπλάσια ποσότητα από την πηγή.
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●  ΠΕΡΙΕΧΕΙ [ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΟΥΣΙΑΣ]: ισχύουν οι όροι για τη 
χρήση του ισχυρισμού πηγή.

●  ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ): όταν το προϊόν 
πληροί τις προϋποθέσεις για τον ισχυρισμό πηγή και η περιεκτικότητα έχει αυξηθεί του-
λάχιστον κατά 30% σε σύγκριση με ένα παρόμοιο προϊόν.

●  ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ): όταν η περιεκτι-
κότητα έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 30% σε σύγκριση με ένα παρόμοιο προϊόν, εκτός 
από την περίπτωση ιχνοστοιχείων όπου επιτρέπεται μια διαφορά της τάξης του 10% ως 
προς τις συνήθεις τιμές, και του νατρίου όπου επιτρέπεται μια διαφορά της τάξης του 
25%.

●  ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΙΔΩΝ (LIGHT ή LITE): πρέπει να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με 
αυτές που καθορίζονται για τον όρο μειωμένο. Ο ισχυρισμός πρέπει επίσης να συνο-
δεύεται από ένδειξη του ή των χαρακτηριστικών που καθιστούν το προϊόν μειωμένων 
θερμίδων (light ή lite), πχ «με λιγότερα λιπαρά».

●  ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ή ΦΥΣΙΚΟ: όταν τα τρόφιμα εκ φύσεως πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις 
ο όρος ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ή ΦΥΣΙΚΟ προτάσσεται του ισχυρισμού. 

Διαγωνισμοί για τους καταναλωτές, πχ με ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή, με SMS, με συλ-SMS, με συλ-, με συλ-
λεκτικά κουπόνια δώρων (επί ή εντός της συσκευασίας), πχ συλλέξτε 12 κουπόνια και 
θα κερδίσετε μια συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση.

Διατροφική ετικέτα. Περιλαμβάνει: 

i. βάρος μερίδας (όταν δεν αναφέρεται θεωρούνται τα 100 γρ ή τα 100 mL), 
 απόδοση σε ενέργεια ανά 100 γρ ή 100mL ή/και ανά μερίδα *

ii. διατροφική ανάλυση, συνήθως με δύο μορφές

Μορφή Ι: 
μακροθρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες) ανά 100 γρ ή 100 mL ή/και ανά 
μερίδα

Μορφή ΙΙ: 

●  μακροθρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες) ανά 100 γρ ή 100 mL ή/και 
ανά μερίδα

●  μικροθρεπτικά συστατικά (βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, νάτριο, ζάχαρη, χοληστερόλη, φυτι-
κές ίνες, κορεσμένα λιπαρά κτλ) ανά 100 γρ ή 100 mL ή/και ανά μερίδα **

●  κάλυψη της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης (ΣΗΠ) από τα μικροθρεπτικά συστα-
τικά*** 

●  οδηγίες για ειδικές δίαιτες (πχ διαβητικών)
*  Η ενέργεια αναφέρεται συνήθως σε χιλιοθερμίδες (Kcal) τις οποίες λέμε απλά «θερμίδες» 

ή/και σε χιλιοτζάουλ (KJ ή KJoule). Μία θερμίδα είναι περίπου 4,2 χιλιοτζάουλ. 
**  Ενώ τα μακροθρεπτικά συστατικά αναφέρονται κυρίως σε γραμμάρια (γρ ή g), τα μικρο�g), τα μικρο�), τα μικρο�
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θρεπτικά συστατικά μπορεί να αναφέρονται σε χιλιοστόγραμμα (�g) ή σε μικρογραμμά��g) ή σε μικρογραμμά�) ή σε μικρογραμμά�
ρια (μγ ή ug). Κάποιες βιταμίνες (κυρίως οι A & D) αναφέρονται σε διεθνείς μονάδες (IU) 
οι οποίες είναι ειδικές μονάδες περιεκτικότητας για κάθε βιταμίνη.

**  Τα ποσοστά κάλυψης της ΣΗΠ αναφέρονται κυρίως σε ενήλικες μέσου σωματικού βάρους 
(σε ευρωπαϊκό πλαίσιο). Μπορεί όμως να υπάρχουν και Οδηγίες Ημερήσιας Πρόσληψης 
(ΟΗΠ) για ειδικές κατηγορίες καταναλωτών, όπως άντρες/γυναίκες, παιδιά, γυναίκες σε 
εγκυμοσύνη, διαβητικοί. Οι οδηγίες αυτές αναφέρονται στη πρόσληψη σε θερμίδες και σε 
τρία τουλάχιστον θρεπτικά συστατικά από αυτά που αναφέρονται στη διατροφική ετικέτα. 

Παράδειγμα διατροφικής ετικέτας* 

Διατροφικές 
πληροφορίες

Ανά 100 γρ Ανά μερίδα (40 γρ)

Οδηγίες Ημερήσιας 
Πρόσληψης

Γυναίκες Άνδρες

Ενέργεια 383 Kcal

1.604 KJ

153 Κcal

641 KJ
< 2000 Κcal < 2500 Kcal

Λίπη

από τα οποία κορεσμένα

37,5 γρ

2 γρ

1,5 γρ

0,8 γρ

< 70 γρ

< 20 γρ

< 95 γρ

< 30 γρ

Πρωτεΐνες 16,5 γρ 6,5 γρ - -

Υδατάνθρακες

από τους οποίους 
σάκχαρα

72,5 γρ

32,5 γρ

29 γρ

13 γρ

~ 300 γρ

< 90 γρ

~ 375 γρ

< 120 γρ

Φυτικές ίνες 3,5 γρ 1,4 γρ > 25 γρ > 30 γρ

Νάτριο

ισοδύναμο σε αλάτι

0,5 γρ

1,25 γρ

0,2 γρ

0,5 γρ (8% ΣΗΠ)

< 2,4 γρ

< 6 γρ

< 2,4 γρ

< 6 γρ

Βιταμίνη Α 3.030 IU 1.212 IU (50% ΣΗΠ) 2400 IU

Βιταμίνη D 200 IU 80 IU (40% ΣΗΠ) 200 IU

Βιταμίνη Ε 10 mg 4 mg (40% ΣΗΠ) 10 mg

Βιταμίνη Β1 1,4 mg 0,56 mg (40% ΣΗΠ) 1,4 mg

Βιταμίνη Β2 1,75 mg 0,7 mg (44% ΣΗΠ) 1,6 mg

Βιταμίνη Β5 6 mg 2,4 mg (40% ΣΗΠ) 6 mg

Βιταμίνη Β6 2 mg 0,8 mg (40% ΣΗΠ) 2 mg

Βιταμίνη Β12 1,7 μg 0,65 μg (65% ΣΗΠ) 1 μg

Βιταμίνη C 62,5 mg 25 mg (42% ΣΗΠ) 60 mg
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Διατροφικές 
πληροφορίες

Ανά 100 γρ Ανά μερίδα (40 γρ)

Οδηγίες Ημερήσιας 
Πρόσληψης

Γυναίκες Άνδρες

Νιασίνη 18 mg 7,2 mg (40% ΣΗΠ) 18 mg

Φολικό οξύ 200 μg 80 μg (40% ΣΗΠ) 200 μg

Ασβέστιο 600 mg 240 mg (30% ΣΗΠ) 800 mg

Φώσφορος 400 mg 160 mg (20% ΣΗΠ) 800 mg

Σίδηρος 7,5 mg 3 mg (21% ΣΗΠ) 14 mg

1 IU βιταμίνη Α = 0,33 μg   1 IU βιταμίνη D = 0,025 μg 

*  Το παράδειγμα είναι θεωρητικό, αφορά ένα υποθετικό τρόφιμο και περιέχει στοιχεία περισ�
σότερα από όσα συνήθως απαντώνται

Οδηγίες προς τους καταναλωτές για

●  Μεταφορά: πχ «μη πλαγιάζετε τη φιάλη».

●  Αποθήκευση: πχ «αποθηκεύεται σε χώρο ξηρό και δροσερό», «συντηρείται στους
4 °C».

«Συντηρείται στους *** -18 °C για 3 μήνες ή ** -12 °C για 1 μήνα».

(Οι περισσότεροι οικιακοί καταψύκτες είναι *** και κάποιοι έχουν διαφοροποιημένους 
χώρους για *** και ** κατάψυξη)

●  Άνοιγμα της συσκευασίας: πχ «σχίστε εδώ», «τραβήξτε την προστατευτική ταινία».

    ή  ✂ …………………
κόψτε εδώ  (και άλλα σήματα)

●  Μαγείρεμα: πχ «αφαιρέστε το κάλυμμα πριν το βάλετε στο φούρνο», «τοποθετείστε το 
σε προθερμασμένο φούρνο 150° C για 20΄».

 360W

(για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων σε ορισμένη ισχύ)
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Σήμανση σχετική με τη συσκευασία: 

καταλληλότητα του υλικού για επαφή με τρόφιμα: το παρακάτω σήμα δηλώνει ότι το 
υλικό συσκευασίας έχει ελεγχθεί ως κατάλληλο για επαφή με το συγκεκριμένο τρόφιμο.

 

σήμα τεχνολογικής πατέντας: είναι το σήμα της εταιρείας που έχει εφεύρει την πατέντα 
συσκευασίας, πχ

 

(αναφέρονται ενδεικτικά)

τεχνικά σήματα: δε μας αφορούν ως καταναλωτές αλλά είναι οδηγοί για την τελική συναρ-
μογή και εκτύπωση της συσκευασίας. 

      χρωματικός οδηγός εκτύπωσης        τεχνικά σήματα συναρμογής

οικολογική σήμανση σχετική με την καθαριότητα των δημοσίων χώρων, τη χρήση περι-
βαλλοντικά φιλικών υλικών, την ανακύκλωση κλπ.

     κρατήστε το περιβάλλον καθαρό              υλικό ανακυκλώσιμο

πράσινη βούλα, ο παραγωγός έχει προ�
πληρώσει την ανακύκλωση του υλικού

(ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας. Το νού�
μερο δείχνει την κλάση διαλογής, τα λατινικά 

αρχικά δηλώνουν το υλικό συσκευασίας)

Ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ μπορεί να χρησιμοποιούν δικά τους σήματα ανακύκλω�
σης τα οποία εξυπηρετούν το σύστημα ανακύκλωσης της εταιρείας σούπερ μάρκετ

ατμόσφαιρα συσκευασίας: σε ορισμένα προϊόντα αναφέρεται η φράση: «συσκευασία υπό 
κενό» ή «συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα». Το πρώτο σημαίνει ότι δεν υπάρ-
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χει σχεδόν καθόλου αέρας εντός της συσκευασίας. Το δεύτερο σημαίνει ότι υπάρχει είτε 
ένα αδρανές αέριο όπως το άζωτο είτε ένα μίγμα οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα 
που δίνει περισσότερη φρεσκάδα στο προϊόν. Το είδος αυτό της συσκευασίας ονομάζεται 
συσκευασία σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

Σήματα ποιότητας σε συσκευασίες 

Α) Σχετικά με το προϊόν 

«βιολογικό» ή «βιολογικής καλλιέργειας». Η σήμανση αυτή πρέπει να συνοδεύεται και από 
το σήμα του φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων όπως:

                               ευρωπαϊκό σήμα                    σήμα του ΟΠΕΓΕΠ

σήμα της ∆ΗΩ
(ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί οργανισμοί)

Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)

Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) 

Ειδικό Παραδοσιακό Προϊόν Εγγυημένο  (ΕΠΠΕ)

Οι πιστοποιήσεις ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΠΕ γίνονται από τον ΟΠΕΓΕΠ
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Β) Σχετικά με την εταιρεία παραγωγής. 

Πολλές εταιρείες παραγωγής εφαρμόζουν ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης ολικής ποι-
ότητας, όπως το ISO 9001. Η αναφορά σε αυτό το σύστημα πρέπει να γίνεται με την εμφά-ISO 9001. Η αναφορά σε αυτό το σύστημα πρέπει να γίνεται με την εμφά- 9001. Η αναφορά σε αυτό το σύστημα πρέπει να γίνεται με την εμφά-
νιση και του φορέα πιστοποίησης του συστήματος αυτού, πχ

 

(αναφέρεται ενδεικτικά, οι φορείς πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας είναι πολλοί)

Οι περισσότερες εταιρείες τροφίμων είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν σύστημα διαχεί-
ρισης της ασφάλειας των τροφίμων όπως αυτό του HACCP (Ανάλυση Κινδύνων με Κρί-HACCP (Ανάλυση Κινδύνων με Κρί- (Ανάλυση Κινδύνων με Κρί-
σιμα Σημεία Ελέγχου). Εφόσον αυτό το σύστημα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με κάποιο 
πρότυπο τότε (και μόνο τότε) μπορεί να αναφέρεται στη συσκευασία προαιρετικά (π.χ. ISO 
22000, BRC). Αντίστοιχα με τα σύστημα διαχείρισης ολικής ποιότητας πρέπει να αναφέρεται 
το πρότυπο και ο φορέας πιστοποίησης. 

Επειδή η εφαρμογή συστήματος HACCP είναι υποχρεωτική και όχι στοιχείο μάρκετιγκ, 
πολλοί φορείς πιστοποίησης δεν επιτρέπουν να γίνει αναφορά του προτύπου αυτού στη 
συσκευασία. Άλλωστε όλοι οι φορείς πιστοποίησης επιβάλλουν την εφαρμογή ενός συστή-
ματος HACCP για την πιστοποίηση κατά ISO 9001. Έτσι αποφεύγεται και η σύγχυση του 
καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να νομίσει ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι ασφαλές (σε 
σχέση με κάποιο άλλο) και όχι το ορθό, ότι δηλαδή η εταιρία παραγωγής εφαρμόζει κάποιο 
σύστημα πρόληψης (που δε σημαίνει βέβαια ότι όλα τα «τεμάχια» είναι ασφαλή).

Σήμανση για τρόφιμα ή συστατικά τους από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς: 

Εφόσον το τρόφιμο είναι από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) ή περιέχει 
συστατικά που προέρχονται από ΓΤΟ θα πρέπει αυτό να αναφέρεται στη συσκευασία. Για 
παράδειγμα: 

●  «από γενετικά τροποποιημένη ντομάτα» 

●  «περιέχει λεκιθίνη από γενετικά τροποποιημένη σόγια» 

●  «άμυλο καλαμποκάλευρου (από γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο)»

Η σήμανση τύπου «δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα» ή «δεν περιέχει 
μεταλλαγμένα» δεν επιτρέπεται και θεωρείται παραπλανητική.

Σήμανση για ακτινοβολημένα τρόφιμα ή συστατικά τους: 

Η ακτινοβόληση είναι μια ήπια μέθοδος συντήρησης των τροφίμων. Αν και δεν υπάρχουν 
τέτοια τρόφιμα στην ελληνική αγορά, παρουσιάζεται για πληροφόρηση των καταναλωτών 
σε περίπτωση που θα το συναντήσουν σε ευρωπαϊκές αγορές.
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Σήμανση για ελαιόλαδο

Υπάρχουν δύο κατηγορίες τυποποιημένου ελαιολάδου.

Α)  Το παρθένο ελαιόλαδο: παραλαμβάνεται από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές μεθό-
δους (πχ φυγοκέντριση ή πίεση) υπό συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του 
ελαίου. Όταν το παρθένο ελαιόλαδο ικανοποιεί τις συνθήκες που αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα μπορεί να ονομάζεται «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο».

Β)  Το κοινό ελαιόλαδο: αποτελεί ένα μίγμα από παρθένο ελαιόλαδο και ραφιναρισμένο 
ελαιόλαδο και ικανοποιεί τις συνθήκες του παρακάτω πίνακα.

Εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο

Παρθένο 
ελαιόλαδο

Ελαιόλαδο

Οξύτητα % 
(σε ισοδύναμα ελαϊκού οξέος)

≤ 0,8 ≤ 2,0 ≤ 1,0

Αριθμός υπεροξειδίων
(χιλ. ισοδύναμα / Kg)

≤ 20 ≤ 20 ≤ 15

Κηροί 
(mg / Kg)

≤ 250 ≤ 250 ≤ 350

Απορρόφηση στο υπεριώδες
Κ270
Κ232
∆Κ

≤ 0,22
≤ 2,50
≤ 0,01

≤ 0,25
≤ 2,60
≤ 0,01

≤ 0,90
-

≤ 0,15

Η σήμανση των ως άνω χαρακτηριστικών δεν εμφανίζεται σε όλα τα τυποποιημένα ελαιόλαδα

Σήμανση για κρασιά

Σε όλα τα εμφιαλωμένα κρασιά πρέπει να αναφέρεται ο όγκος της φιάλης (πχ 0,75 λίτρα ή 
750 mL) και ο αλκοολικός βαθμός, δηλαδή η κατά όγκο περιεκτικότητα σε αλκοόλ επί τοις 
εκατό (πχ 12,5% vol.)

Οι οίνοι με την ένδειξη Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) πρέπει να ανα-
φέρουν την περιοχή προέλευσής τους, το όνομα του παραγωγού και διεύθυνση αυτού στην 
ίδια περιοχή, καθώς και να φέρουν ροζ χαρτοταινία (του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων) στο στόμιο της φιάλης. 

Οι οίνοι με την ένδειξη Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) πρέπει να αναφέρουν την 
περιοχή προέλευσής τους, το όνομα του παραγωγού και διεύθυνση αυτού στην ίδια περι-
οχή, και να φέρουν γαλάζια χαρτοταινία (του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων) στο στόμιο της φιάλης.19

19.  Σύμφωνα με τη σύγχρονη νομοθεσία για τους οίνους ΟΠΑΠ και ΟΠΕ ισχύουν οι νομικές απαιτήσεις 
για ΠΟΠ και ΠΓΕ αντίστοιχα
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Οι λευκοί οίνοι ΟΠΑΠ και ΟΠΕ με την ένδειξη Reserve έχουν παλαιώσει για δύο χρόνια 
από τα οποία οι έξι μήνες τουλάχιστον ήταν σε βαρέλι.

Οι ερυθροί οίνοι ΟΠΑΠ και ΟΠΕ με την ένδειξη Reserve έχουν παλαιώσει για τρία χρόνια 
από τα οποία οι έξι μήνες τουλάχιστον ήταν σε βαρέλι.

Οι λευκοί οίνοι ΟΠΑΠ και ΟΠΕ με την ένδειξη Grand Reserve έχουν παλαιώσει για τρία 
χρόνια από τα οποία οι 12 μήνες τουλάχιστον ήταν σε βαρέλι.

Οι ερυθροί οίνοι ΟΠΑΠ και ΟΠΕ με την ένδειξη Grand Reserve έχουν παλαιώσει για τέσ-
σερα χρόνια από τα οποία τα δύο τουλάχιστον ήταν σε βαρέλι.

Οι επιτραπέζιοι οίνοι πρέπει να αναφέρουν την ένδειξη Επιτραπέζιος Οίνος, το όνομα της 
εταιρείας εμφιάλωσης και τη διεύθυνσή της.

Οι λευκοί επιτραπέζιοι οίνοι με την ένδειξη Cava έχουν παλαιώσει για δύο χρόνια από τα 
οποία οι έξι μήνες τουλάχιστον ήταν σε βαρέλι.

Οι ερυθροί επιτραπέζιοι οίνοι με την ένδειξη Cava έχουν παλαιώσει για τέσσερα χρόνια 
από τα οποία οι έξι μήνες τουλάχιστον ήταν σε καινούριο βαρέλι, ή έχουν παλαιώσει για 
ένα χρόνο σε παλιό βαρέλι.

Οι τοπικοί οίνοι πρέπει να φέρουν την ένδειξη Τοπικός Οίνος, το όνομα του παραγωγού, τον 
τόπο εμφιάλωσης και ένα κωδικό αριθμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων (τα δύο πρώτα ψηφία πρέπει να αντιστοιχούν στον τόπο παραγωγής). Οι ενδείξεις 
Κτήμα, Αρχοντικό, Βίλα ή Μοναστήρι πρέπει να αναφέρονται στον ίδιο τόπο παραγωγής.

Οι αφρώδεις οίνοι πρέπει να έχουν εσωτερική πίεση τουλάχιστον 3 bar αλλιώς ονομάζο-bar αλλιώς ονομάζο- αλλιώς ονομάζο-
νται ημιαφρώδεις. Οι ενδείξεις Champagne και Prosecco είναι προστατευμένες ονομασίες 
και αφορούν την παραγωγή σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας και της Ιταλίας αντίστοιχα.

Οίνος λικέρ είναι αυτός που έχει υψηλό περιεχόμενο σε αλκοόλ, δηλαδή τουλάχιστον 15% 
αλκοόλ αλλά όχι περισσότερο από 22%.

Ο ξηρός οίνος (sec) περιέχει σάκχαρα λιγότερα από 35 γρ ανά λίτρο και ο ημίξηρος οίνος 
(demi-sec) μέχρι 50 γρ ανά λίτρο. Με μεγαλύτερη συγκέντρωση σακχάρων ονομάζεται 
γλυκύς οίνος (doux).

Όλοι οι εμφιαλωμένοι οίνοι μπορεί να φέρουν στοιχεία για την ποικιλία των σταφυλιών, 
τη μέθοδο καλλιέργειας ή οινοποίησης, την απόδοση του αμπελιού ή τον αριθμό φιαλών 
παραγωγής.

Σήμανση για οινοπνευματώδη ποτά

Σε όλα τα εμφιαλωμένα ποτά πρέπει να αναφέρεται ο όγκος της φιάλης (πχ 0,75 λίτρα ή 
750 mL) και ο αλκοολικός βαθμός, δηλαδή η κατά όγκο περιεκτικότητα σε αλκοόλ επί τοις 
εκατό (πχ 40% vol.). Οι ενδείξεις Cognac (Γαλλία), Armagnac (Γαλλία), Grappa (Ιταλία), Ούζο 
(Ελλάδα), Porto (Πορτογαλία), Sherr� (Ισπανία) κα είναι προστατευμένες ονομασίες και 
αφορούν την παραγωγή σε ορισμένες περιοχές της χώρας προέλευσης τους και με συγκε-
κριμένες τεχνικές.
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Σήμανση για ξίδι

Σε όλα τα εμφιαλωμένα ξίδια πρέπει να αναφέρεται ο όγκος της φιάλης (πχ 0,5 λίτρα ή 500 
mL) και ο βαθμός οξύτητας, δηλαδή η κατά όγκο περιεκτικότητα σε οξικό οξύ επί τοις εκατό 
(π.χ. 6% vol.). Επίσης πρέπει να αναφέρεται και η πηγή των σακχάρων από όπου προέκυψε 
το οξικό οξύ μετά από ζύμωση. Για παράδειγμα «ξίδι από σταφύλια», «ξίδι από σιτάρι».

Σήμανση για νερό

Το εμφιαλωμένο νερό διατίθεται σε δύο τύπους

Α)  το φυσικό μεταλλικό νερό: νερό πηγής που έχει υποστεί μόνο μηχανικές διαδικασίες 
εξυγίανσης.

Β)  το επιτραπέζιο φυσικό νερό: νερό πηγής που έχει υποστεί μηχανικές και χημικές (πχ 
χλωρίωση) διαδικασίες εξυγίανσης.

Σε όλα τα εμφιαλωμένα νερά πρέπει να αναγράφεται η χημική ανάλυσή τους: το pH (περί-pH (περί- (περί-
που 7,5), η ηλεκτρική αγωγιμότητα (αυξάνει με την περιεκτικότητα σε άλατα), η ολική σκλη-
ρότητα (περιεκτικότητα σε ανθρακικά άλατα ασβεστίου και μαγνησίου), το ξηρό υπόλειμμα 
ή τέφρα (το σύνολο των μεταλλικών στοιχείων), καθώς και η περιεκτικότητα σε ανιόντα (Cl-, 
HCO3

-, SO4
--, NO3

-, NO2
-,) και κατιόντα (Ca++, Mg++, Na+, K+, NH4

+). Επίσης πρέπει να αναφέ-
ρεται και το εργαστήριο όπου έγιναν οι αναλύσεις αυτές και ο αριθμός έγκρισης της εμφιά-
λωσης. Επίσης πρέπει να φαίνεται ο τόπος και η ονομασία της πηγής καθώς και ο αριθμός 
άδειας της εταιρείας εμφιάλωσης. Αν το εμφιαλωμένο νερό περιέχει διαλυτό διοξείδιο του 
άνθρακα ονομάζεται ανθρακούχο νερό.

Για τους ισχυρισμούς όπως «χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα» ή «πτωχό σε νάτριο» ανα-
τρέξτε στην παράγραφο 20 του εγχειριδίου αυτού για τους διατροφικούς ισχυρισμούς. Γενι-
κότερα, όλα τα εμφιαλωμένο νερά περιέχουν «μαλακό» νερό, φυσιολογική περιεκτικότητα 
σε νάτριο και είναι ισότονα διαλύματα.

Αυτοκόλλητες ετικέτες: χρησιμοποιούνται για να επισημανθούν κάποια από τα παραπάνω 
στοιχεία που δεν είναι τυπωμένα στην κυρίως συσκευασία. Οι αυτοκόλλητες ετικέτες του 
σούπερ μάρκετ, πχ για τα προσυσκευασμένα προϊόντα, έχουν τη γενική μορφή:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
(στοιχεία για το προϊόν)

Ημερομηνία παραγωγής Ημερομηνία λήξης (αριθμός παρτίδας)

Barcode
Τιμή / κιλό Βάρος

Αξία

Λογότυπο σούπερ μάρκετ
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Παράδειγμα ετικέτας

GRANA PADANO ΙΤΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΚΤΗΝ. ΕΓΚΡ. 02/02/1171

28.12.2006 12.01.2007 002103

ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ
O
12.29

ΒΑΡΟΣ

0,542

ΑΞΙΑ: 6,66

Άλλα Σήματα

Αλυσίδες σούπερ μάρκετ μπορεί να χρησιμοποιούν δικά τους σήματα, όπως λογότυπους 
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για οικονομικά προϊόντα (budget products), εποχικές προ-budget products), εποχικές προ- products), εποχικές προ-products), εποχικές προ-), εποχικές προ-
σφορές (πχ εορτές Χριστουγέννων ή Πάσχα), προϊόντα επιλεγμένης ποιότητας, παραδοσι-
ακά προϊόντα, προϊόντα έντιμου εμπορίου (fair-trade), ανακύκλωσης ή οικολογικής σήμαν-fair-trade), ανακύκλωσης ή οικολογικής σήμαν--trade), ανακύκλωσης ή οικολογικής σήμαν-trade), ανακύκλωσης ή οικολογικής σήμαν-), ανακύκλωσης ή οικολογικής σήμαν-
σης και άλλα. 

Ιχνηλασιμότητα 

Η ιχνηλασιμότητα είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό των ελαττωματικών προϊόντων και 
την απομάκρυνσή τους από το ράφι. Τα απαραίτητα στοιχεία είναι η εμπορική ονομασία του 
προϊόντος μαζί με τον κωδικό ή το barcode για επιβεβαίωση. Επίσης χρειάζεται και ο αριθ-barcode για επιβεβαίωση. Επίσης χρειάζεται και ο αριθ- για επιβεβαίωση. Επίσης χρειάζεται και ο αριθ-
μός της παρτίδας (είναι μαζί με την ημερομηνία λήξης συνήθως) και τα στοιχεία της εται-
ρείας παραγωγής. Εάν είναι νωπό προϊόν (πχ γάλα ή κρέας) χρειάζεται και «οβάλ στάμπα» 
της μονάδας παραγωγής. Στοιχεία που αφορούν το κατάστημα, την ημέρα και ώρα αγο-
ράς του προϊόντος θα βοηθήσουν τον εντοπισμό των ελαττωματικών προϊόντων στο ράφι

Επίλογος

Οι ετικέτες έχουν μια ισχυρή λειτουργική διάσταση: επισημαίνουν την ταυτότητα ενός προϊ-
όντος, την ποσότητα και την κατάστασή του, τις συνθήκες και το χρόνο παραγωγής του, τον 
τρόπο χρήσης του, το όνομα και τη διεύθυνση του παραγωγού κα. Οι απαιτήσεις των κατα-
ναλωτών οδήγησαν στο να συμπεριληφθούν περισσότερες πληροφορίες στην επισήμανση, 
όπως τα συστατικά, η διατροφική ανάλυση, στοιχεία για την προστασία του περιβάλλοντος, 
σήματα ποιότητας, εκπτωτικές προσφορές. 

Η σαφήνεια της επισήμανσης είναι σημαντική και απαραίτητη. Η συσκευασία, που περι-
λαμβάνει το προϊόν, αλλά και τα στοιχεία σε αυτή, πρέπει να προσελκύσει και να ενημερώ-
σει τον καταναλωτή. Η ορθή χρήση της επισήμανσης των τροφίμων αποτελεί κώδικα επι-
κοινωνίας μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Με άλλα λόγια μπορούμε να πούμε ότι η 
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επισήμανση είναι ένα μέσο επικοινωνίας που επιτρέπει την άμεση επαφή του παραγω-
γού με τον καταναλωτή, παρακάμπτοντας συχνά τους ενδιάμεσους φορείς διακίνησης και 
εμπορίας.

 

Σχήμα 1.  Επικοινωνία επιχειρηματία με παραγωγό

3.2.2.  Πρόσθετα Τροφίμων

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 89/107/ΕΟΚ τα πρόσθετα τροφίμων χρησιμοποιούνται 
ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως συστατικά κατά την κατασκευή ή την παρασκευή 
ενός τροφίμου και παραμένουν στο τελικό προϊόν. Στην ίδια οδηγία ως «πρόσθετο τροφί-
μων» νοείται οποιαδήποτε ουσία που είτε έχει θρεπτική αξία είτε όχι, δεν καταναλώνεται 
συνήθως μόνη της ως τρόφιμο ούτε χρησιμοποιείται συνήθως ως χαρακτηριστικό συστα-
τικό τροφίμων και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη στα τρόφιμα, για τεχνολογικούς σκο-
πούς, κατά την κατασκευή, τη μεταποίηση, την παρασκευή, την κατεργασία, τη συσκευα-
σία, τη μεταφορά ή την αποθήκευση έχει ως αποτέλεσμα ή αναμένεται λογικά να έχει ως 
αποτέλεσμα το να αποτελέσουν η ίδια ή τα παράγωγά της συστατικό στοιχείο των τροφίμων 
αυτών, άμεσα ή έμμεσα.

Με πιο απλά λόγια μπορούμε να περιγράψουμε τα πρόσθετα τροφίμων ως εξής: 

Κάθε τρόφιμο έχει τα βασικά συστατικά του που ορίζουν και την ταυτότητά του. Πέρα από 
αυτά, οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιείται στην παρασκευή του αποτελεί πρόσθετο.

Η χρήση των προσθέτων δεν είναι φαινόμενο του 20ού αιώνα αλλά υπήρχε από τη εποχή 
που ο άνθρωπος άρχισε να παρασκευάζει πιο σύνθετες τροφές από αυτές που του έδινε 
η φύση. Τα πρόσθετα των τροφίμων ήταν εκείνο το συστατικό που έδινε μια ιδιαιτερότητα 
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σε κάθε τρόφιμο. Κάποτε ήταν το κρυφό συστατικό στη συνταγή της γιαγιάς, μετά έγινε το 
μυστικό του φούρναρη ή του ζαχαροπλάστη, και τους τελευταίους δύο αιώνες η χρήση 
τους πέρασε κυρίως στη βιομηχανία τροφίμων. Η μυστικοπάθεια που συνέδεε τη χρήση 
των προσθέτων, για λόγους ανταγωνισμού κυρίως, δημιουργούσε πάντα ένα κλίμα αμφι-
σβήτησης. Το μεσαίωνα έκαψαν πολλές μαγείρισσες στην πυρά επειδή χρησιμοποιούσαν 
«μαγικά μαντζούνια». Όσοι είδαν την ταινία «Chocolat» θυμούνται ότι από τη μια η χρήση 
κάποιων ιδιαίτερων συστατικών ικανοποίησε αισθητικά μια μικρή κοινωνία, ενώ από την 
άλλη η άγνοια και ο φθόνος περιθωριοποίησε αυτό που προκάλεσε την αλλαγή. 

Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Τα πρόσθετα τροφίμων δεν είναι μόνο κάποια κλασικά όπως η 
σόδα, η ζαφορά, η μαγιά, το «ξινό», η γλυκερίνη, η βανίλια, αλλά και πάρα πολλά καινούρια 
που είναι προϊόντα σύγχρονης χημικής τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας. Συνολικά τα χρησι-
μοποιούμενα πρόσθετα είναι πάνω από 3.000 διαφορετικές ουσίες, τα ονόματα των οποίων 
και τον τρόπο δράση τους δεν μπορεί κανείς να θυμάται. Επόμενο είναι λοιπόν τα «άγνω-
στα» αυτά συστατικά στα τρόφιμα να προκαλούν ένα κλίμα δυσπιστίας προς τη βιομηχανία 
τροφίμων. Η κωδικοποίησή τους σε τριψήφιους αριθμούς με το πρόθεμα Ε συντέλεσε στην 
καταγραφή τους και στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αλλά και οι κωδικοί Ε είναι 
ξένοι προς τους καταναλωτές. 

Οι λόγοι που χρησιμοποιούνται τα πρόσθετα στα τρόφιμα είναι τέσσερις:

i. Για να διατηρήσουν ή και να βελτιώσουν τη διατροφική αξία του τροφίμου. 

ii. Για τη συντήρηση, ασφάλεια και διατήρηση ποιότητας του τροφίμου. 

iii. Για να βοηθήσουν την επεξεργασία και τυποποίηση του τροφίμου.

iv. Για να κάνουν το τρόφιμο πιο ελκυστικό στους καταναλωτές.

Οι κατηγορίες των πρόσθετων ανάλογα με τον τρόπο δράσης τους είναι 26: (σε παρένθεση 
ο λόγος χρήσης τους σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες):

1. Οξέα (Β, Γ, ∆)
2. Βάσεις (Β, Γ, ∆)
3. Άλατα ρυθμιστικά του pH (Β, Γ, ∆)
4. Αντιοξειδωτικά (Α, Β)
5. Λευκαντικά (∆)
6. Αντιμικροβιακά (Β)
7. Γαλακτωματοποιητές (Γ, ∆)
8. Χρώματα (∆)
9. Σταθεροποιητές χρωμάτων (Γ)
10. ∆ιαυγαστικά (∆)
11. Ενισχυτικά γεύσης (∆)
12. Ευχυμικές ουσίες (∆)
13. Σταθεροποιητές, παχυρευστοποιητές (Γ, ∆)
14. Ένζυμα (Α, Β, Γ, ∆)
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15. Σκληρυντές (Γ, ∆)
16. Αποαφριστικά (Γ, ∆)
17. Πρόσθετα που σχηματίζουν χηλικές ενώσεις (Α, Β, Γ, ∆)
18. Πρόσθετα που δίνουν όγκο (∆)
19. Πρόσθετα κόνεων και κοκκωδών υλικών (Β, Γ, ∆)
20. Αέρια, αφριστικά (Β, ∆)
21. Υγροσκοπικά (Β, Γ, ∆)
22. Γλυκαντικές ύλες (∆)
23. ∆ιατροφικά συμπληρώματα (Α)
24. ∆ιογκωτικά αρτοποιίας (∆)
25. Θρεπτικές ύλες ζυμών (Γ)
26. Λιπαντικά και υλικά επικάλυψης (Β, Γ, ∆)

Κυριότερες ομάδες προσθέτων

●  Συντηρητικά. Οι ουσίες αυτές αναστέλλουν τη δράση βακτηρίων, ζυμών και μυκή-
των. Το βενζοϊκό νάτριο προστίθεται σε αναψυκτικά, χυμούς και όξινα τρόφιμα γενικά, 
όπως οι μαρμελάδες. Το προπιονικό νάτριο και το προπιονικό ασβέστιο προστίθενται 
στο ψωμί και στα κέικ για την πρόληψη του μουχλιάσματος. Το σορβικό οξύ ενδείκνυ-
ται για τον έλεγχο των μυκήτων στο τυρί. Αραιά διαλύματα χλωριούχων ενώσεων χρη-
σιμοποιούνται στην πλύση οπωροκηπευτικών, στη χλωρίωση του νερού και στην υγι-
εινή του κονσερβοποιείου. Το μεθυλοβρωμίδιο, το αιθυλενοξείδιο και το προπυλενο-
ξείδιο εξοντώνουν τα έντομα των σιτηρών και άλλων αποθηκευμένων τροφίμων. Επί-
σης, το  αιθυλενοξείδιο καθώς και το μυρμηκικό αιθύλιο χρησιμοποιούνται στην απο-
στείρωση αρτυμάτων και ξηρών καρπών.

●  Αντιοξειδωτικά. Ευρεία είναι η χρήση ουσιών που προλαβαίνουν την οξείδωση των 
λιπαρών των τροφίμων. Τηγανισμένα προϊόντα και τρόφιμα που περιέχουν ακόρεστα 
λιπαρά οξέα προφυλάγονται κατά την αποθήκευση από το τάγκιασμα με αντιοξειδωτικά 
όπως η βουτυλική υδροξυανισόλη και άλλες ουσίες που έχουν αντιοξειδωτική δράση.

●  Γαλακτωματοποιητές. Οι γαλακτωματοποιητές είναι ουσίες με έναν υδρόφιλο και έναν 
λιπόφιλο πόλο. Χάρη στη φύση τους αυτή σταθεροποιούν γαλακτωματούχα τρόφιμα, 
όπως η μαργαρίνη, η μαγιονέζα και οι σάλτσες για σαλάτα. Η λεκιθίνη και τα μονό-και 
διγλυκερίδια είναι φυσικοί γαλακτωματοποιητές και γνωρίζουν ευρεία χρήση στη βιο-
μηχανία τροφίμων.  Άλλοι γαλακτωματοποιητές είναι ορισμένα άλατα λιπαρών οξέων, 
λιπαροί εστέρες της σορβιτάνης, ζαχαροεστέρες κα. Στην ομάδα αυτή ανήκουν και τα 
τασίδια που διαλύουν αφρούς.

●  Σταθεροποιητές και πηκτωματοποιητές. Οι ουσίες αυτές δεσμεύουν νερό και αυξάνουν 
το ιξώδες ρευστών τροφίμων, ώστε συστατικά διαφορετικής πυκνότητας από το νερό 
να μη διαχωρίζονται. Όταν η δέσμευση του νερού φτάσει στο σημείο να το ακινητοποι-
ήσει, το τρόφιμο γίνεται πηκτή.

●  Αδρανοποιητές. Οι ουσίες αυτές δεσμεύουν μεταλλικά συστατικά των τροφίμων, όπως 
ο σίδηρος και ο χαλκός, τα οποία καταλύουν οξειδώσεις και προξενούν κακές χρώσεις.
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●  Οξέα, αλκάλεα και ρυθμιστικά διαλύματα. Αυτά χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη βιομη-
χανία τροφίμων για τη ρύθμιση του pH, της γεύσης και πολλών αντιδράσεων.

●  Χρωστικές. Πολλά τρόφιμα χρωματίζονται ή ενισχύονται χρωματικά με ουσίες που 
είναι είτε ίδιες με τις φυσικές χρωστικές είτε άσχετες με αυτές. Οι μη φυσικές χρωστι-
κές, γνωστές ως συνθετικά χρώματα, έχουν γενικά μεγαλύτερη χρωστική ικανότητα, 
είναι πιο σταθερές και ομοιογενείς και έχουν χαμηλότερο κόστος από τις φυσικές. Πρέ-
πει όμως να υποβάλλονται σε αυστηρή δοκιμασία της τοξικότητάς τους και να έχουν 
επίσημη έγκριση για κάθε παρτίδα παρασκευής.

●  ∆ιαιτητικά γλυκαντικά. Η ζαχαρίνη, η ασπαρτάμη, και η ακετοσουλφάμη είναι ουσίες 
που προσδίδουν γλυκιά γεύση, αφού είναι κατά πολύ γλυκύτερες από τη ζάχαρη, και 
ενδείκνυνται για κατανάλωση από διαβητικούς.

●  Θρεπτικά πρόσθετα. Ουσίες που προσδίδουν μεγαλύτερη θρεπτική αξία προστίθενται 
σε ορισμένα τρόφιμα. Αυτές είναι κυρίως οι βιταμίνες και τα άλατα.

●  Γευστικά πρόσθετα. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό προσθέτων στα 
τρόφιμα. Πάνω από 1.200 ουσίες φυσικές και συνθετικές χρησιμοποιούνται για τη βελ-
τίωση των γευστικών ιδιοτήτων των τροφίμων. Στις φυσικές περιλαμβάνονται τα διά-
φορα είδη αρτυμάτων, καρυκευμάτων, αιθέριων ελαίων και φυτικών εκχυλισμάτων.

Οι καταναλωτές συχνά συγχέουν τον όρο «Συντηρητικά» με τον όρο «Πρόσθετα». Όπως 
φαίνεται από τα παραπάνω τα συντηρητικά είναι πρόσθετα αλλά τα πρόσθετα δεν είναι μόνο 
συντηρητικά. Ο ισχυρισμός «χωρίς συντηρητικά» είναι παραπλανητικός γιατί δεν αποκλείει 
την ύπαρξη άλλων προσθέτων. Άλλωστε η σύγχρονη τεχνολογία τροφίμων έχει αναπτύ-
ξει πολύ τις φυσικοχημικές μεθόδους συντήρησης τροφίμων, περιορίζοντας σημαντικά τη 
χρήση χημικών συντηρητικών.

Τα πρόσθετα τροφίμων μπορούν να γίνουν αποδεκτά μόνον εφόσον: 

●  μπορεί να αποδειχθεί η ύπαρξη επαρκούς τεχνολογικής ανάγκης και ο επιδιωκόμενος 
στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα μέσα, εφαρμόσιμα από οικονομική και τεχνο-
λογική άποψη

●  δεν παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή στα προτεινόμενα 
επίπεδα χρήσης, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα 
στοιχεία

●  δεν εξαπατούν τον καταναλωτή

Για να προσδιοριστούν οι ενδεχόμενες βλαβερές επιπτώσεις ενός προσθέτου ή των παρα-
γώγων του το πρόσθετο υποβάλλεται στις κατάλληλες δοκιμές και σε κατάλληλη τοξικο-
λογική αξιολόγηση. Στην αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη τυχόν σωρευ-
τικά, συνεργιστικά ή ενισχυτικά αποτελέσματα της χρήσης του, καθώς και το φαινόμενο 
της δυσανεξίας του ανθρώπου έναντι ουσιών ξένων προς τον οργανισμό του. Όλα τα πρό-
σθετα τροφίμων πρέπει να παρακολουθούνται διαρκώς και, όταν χρειάζεται, να επαναξι-
ολογούνται υπό το φως των μεταβαλλόμενων συνθηκών χρήσης και των νέων επιστημο-
νικών στοιχείων. 
Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει πάντοτε να πληρούν τα εγκεκριμένα κριτήρια καθαρότητας. 
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Η έγκριση των προσθέτων τροφίμων πρέπει: 

α)  να προσδιορίζει τα τρόφιμα στα οποία επιτρέπεται να προστίθενται τα συγκεκριμένα 
πρόσθετα και τους όρους υπό τους οποίους γίνεται η προσθήκη αυτή.

β)  να περιορίζεται στην ελάχιστη δόση που είναι απαραίτητη για την επίτευξη του επιθυμη-
τού αποτελέσματος (ο όρος είναι menu satis).

γ)  να λαμβάνει υπόψη την τυχόν αποδεκτή ημερήσια δόση ή ισοδύναμο υπολογισμό που 
έχει καθοριστεί για τα πρόσθετα τροφίμων και την πιθανή ημερήσια πρόσληψη του 
συγκεκριμένου προσθέτου, μέσω των τροφών, στο σύνολό τους. 

Η έγκριση γίνεται κυρίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την Επιστημονική Επι-
τροπή Τροφίμων της Γενικής ∆ιεύθυνσης για την Υγεία και Προστασία Καταναλωτών. Στην 
επιτροπή αυτή προσκαλούνται να συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες στο χώρο της 
υγείας και των τροφίμων ο οποίοι πρέπει να εξετάσουν τα ως άνω αναφερόμενα για να 
εγκρίνουν κάποιο νέο πρόσθετο. Αρκετές φορές η επιτροπή έχει αποσύρει την κυκλοφο-
ρία κάποιων πρόσθετων, καθώς καινούρια επιστημονικά δεδομένα έκαναν απαραίτητη την 
επανεξέταση από τα μέλη της επιτροπής. Ο κατάλογος με τα εγκεκριμένα πρόσθετα περι-
λαμβάνει πλέον πάνω από 1.000 κωδικούς Ε, ενώ βρίσκεται σε διαρκή ανανέωση. 

3.2.3.  Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (GMO=geneticall� modified organism) χαρακτηρίζο-
νται από το γεγονός ότι προέρχονται από ή περιέχουν κάποιο συστατικό το οποίο προέρχε-
ται από γενετικά τροποποιημένο φυτικό ή ζωικό οργανισμό. Ο τελευταίος ορίζεται ως ένας 
οργανισμός στον οποίο, με επιλεκτική επέμβαση στο γενετικό του υλικό, έχει επιτευχθεί 
παραγωγή προϊόντων είτε ανθεκτικών σε ορισμένους μικροοργανισμούς ή παράσιτα είτε 
με καινούριες ιδιότητες, όπως βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ή μεγαλύτερος 
χρόνος συντήρησης. 

Μέχρι τώρα τα περισσότερα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα φυτικής προέλευσης είναι 
ανθεκτικά σε έντομα και σε ζιζανιοκτόνα, αφού, μέσω της γενετικής μηχανικής, μεταφέρο-
νται σε αυτά γονίδια αντίστασης στα παρασιτοκτόνα και στα έντομα. Μερικά χαρακτηριστικά 
παραδείγματα τέτοιων προϊόντων είναι η σόγια, το σιτάρι, το καλαμπόκι, η κόκκινη πιπε-
ριά, η πατάτα με λιγότερο άμυλο, η ελαιοκράμβη, η ντομάτα που δεν ωριμάζει, οι φράου-
λες, τα αγγούρια, τα ζαχαρότευτλα, τα καρότα, τα μήλα, τα καρύδια, τα σταφύλια, ο καφές με 
μικρότερη περιεκτικότητα σε καφεΐνη, το πεπόνι που δεν ωριμάζει, το πιπέρι, φρούτα πιο 
γλυκά και το ρύζι. 

Αναλυτικότερα, οι μεταφορές γονιδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν τις 
σοδειές ανθεκτικές σε ζιζάνια και άτρωτες σε ζιζανιοκτόνα, να ενισχύσουν τη θρεπτική ποι-
ότητα των καρπών ή ακόμα και να δημιουργήσουν τρόφιμα με ιατρικές ιδιότητες –όπως 
οι πατάτες που δρουν προληπτικά ενάντια στην ηπατίτιδα, οι μπανάνες που εμβολιάζουν 
αυτούς που τις τρώνε ενάντια στη χολέρα και το κολοκύθι που προλαμβάνει την τερηδόνα 
των δοντιών.
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Εφαρμογές όμως της γενετικής τροποποίησης βρίσκουμε και στα βρώσιμα ζώα, με απο-
τέλεσμα να έχουμε παραγωγή πουλερικών που παρουσιάζουν ανοσία σε θανατηφόρους 
ιούς, αυξημένη παραγωγή γάλακτος μέσω της χρήσης βοείας ανασυνδυασμένης αυξητι-
κής ορμόνης, καθώς και διαγονιδιακούς σολομούς που αποκτούν το επιθυμητό μέγεθος σε 
ένα χρόνο, τη στιγμή που οι καλλιεργούμενοι χρειάζονται τρία χρόνια.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι κατά πόσο χρειαζόμαστε τα γενετικά τροποποιημένα τρό-
φιμα και αν από την κατανάλωσή τους υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώ-
που. Οι υποστηρικτές της χρήσης των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών θεωρούν την 
όλη διαδικασία επέμβασης ένα φυσικό επακόλουθο της παραδοσιακής γενετικής για την 
παραγωγή νέων ποικιλιών. Οι απώτεροι στόχοι είναι:

●  η παραγωγή πιο υγιεινών τροφίμων και η προστασία του περιβάλλοντος 

●  η αύξηση του όγκου παραγωγής και η βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστι-
κών των τροφίμων 

●  η αύξηση του οικονομικού κέρδους

Έτσι, με τη χρήση γενετικά τροποποιημένων φυτών και ζώων περιορίζεται η χρήση φυτο-
φαρμάκων, ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων. Επιπρόσθετα, τα γενετικά τροποποιημένα 
τρόφιμα μπορούν να εμπλουτιστούν με αντιοξειδωτικές ουσίες, βιταμίνες ή ακόμη και να 
προστατεύσουν τους καταναλωτές από διάφορες λοιμώξεις. 

Τα φρούτα, οι καρποί και τα λαχανικά συντηρούνται καλύτερα ή αντέχουν περισσότερο 
στο ψύχος και έχουν βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Τέλος, οι πρωτεΐνες των 
μεταλλαγμένων τροφίμων παράγονται κατά φυσικό τρόπο, και μέχρι σήμερα τουλάχιστον 
δεν υπάρχουν στοιχεία πως η κατανάλωσή τους μπορεί να έχει επιπτώσεις στα γονίδια του 
ανθρώπου.

Εκτός όμως από όλα τα θετικά στοιχεία δε λείπουν και οι ποικίλοι προβληματισμοί για 
τη χρήση τους. Οι πολέμιοι της γενετικής μηχανικής φοβούνται πως οι τεχνικές αυτές θα 
έχουν μόνο βραχυπρόθεσμες ωφέλειες και ότι με την πάροδο του χρόνου και την αλλη-
λεπίδραση φυτών και ζιζανίων ή εντόμων θα δημιουργηθούν ανθεκτικότερα στελέχη, τα 
οποία θα απαιτούν τοξικότερες και μεγαλύτερες ποσότητες ζιζανιοκτόνων. 

Ένα άλλο θέμα που ανέκυψε ήταν αυτό της ψεύτικης φρεσκάδας της ντομάτας Flavr Savr. 
Προϊόν γενετικής μηχανής, η ντομάτα αυτή δημιουργήθηκε με στόχο τη μεγαλύτερη διάρ-
κεια ζωής της στα ράφια των καταστημάτων. Ποιος καταναλωτής όμως θα αγόραζε μια 
ντομάτα που έδειχνε φρέσκια αλλά ουσιαστικά είχε χάσει τη θρεπτική της αξία εξαιτίας του 
χρόνου που είχε περάσει; Μεγάλη είναι και η έλλειψη πληροφόρησης του κοινού για αυτού 
του είδους τα προϊόντα. 

Το κοινό δε γνωρίζει ότι ίσως να καταναλώνει ήδη τρόφιμα με γενετικά τροποποιημένα 
συστατικά. Σε κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα δεν έχει γίνει ολοκληρωτική ενσωμάτωση 
των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη σήμανση τέτοιων τροφίμων. Από τη μια πλευρά οι πρα-
κτικές δυσκολίες της εφαρμογής των κανονισμών είναι πολλές και από την άλλη χρειάζεται 
μακροχρόνια έρευνα (βάθους 40 ή και περισσότερων ετών) για να αποδειχθεί ότι η κατανά-
λωση αυτών των προϊόντων είναι ασφαλής. 



504 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Συνεχίζοντας, η γύρη του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού έχει κατηγορηθεί ότι 
μπορεί να σκοτώσει πεταλούδες του είδους «μονάρχης» και να διαταράξει έτσι την οικο-
λογική ισορροπία. Τα ανθεκτικά γονίδια σε συγκεκριμένο αντιβιοτικό μπορεί να προκαλέ-
σουν, με άγνωστους ακόμα μηχανισμούς, την εμφάνιση ανθεκτικότητας και σε άλλα αντι-
βιοτικά. 
Η ανθεκτικότητα αυτή ίσως να μπορεί μέσω των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων να 
περάσει στον άνθρωπο. Ορισμένα παράσιτα, μετά και από λίγες γενιές, μπορεί να απο-
κτήσουν ανοσία. Τα γενετικά τροποποιημένα φυτά μπορεί να προκαλέσουν την ανάπτυξη 
ουσιών με τοξικές ιδιότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα σύνδρομο ηωσινο-
φιλίας-μυαλγίας το οποίο είχε αποδοθεί στην κατανάλωση διαιτητικού συμπληρώματος με 
τρυπτοφάνη η οποία είχε παραχθεί από γενετικά τροποποιημένα βακτήρια.
Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα τρόφιμα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένα 
συστατικά δεν είναι τόσο ευχάριστες. Καθώς η επιστήμη της διατροφής στρέφεται από την 
έννοια της «επαρκούς διατροφής» στην έννοια της «βέλτιστης διατροφής», αρχίζουν να δια-
τίθενται στην αγορά νέα τρόφιμα, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την πνευματική και 
σωματική ευεξία και τα οποία μπορούν ίσως ακόμα και να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνι-
σης διαφόρων νόσων. 
Η αντιπαράθεση για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (GM) συνεχίζεται επί αρκετά χρό-
νια τώρα, με ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης να επικεντρώνεται στο αν αυτά τα τρόφιμα 
είναι ή όχι ασφαλή για κατανάλωση. Χάρη στην επιστημονική έρευνα, τη βελτιωμένη κατα-
νόηση της τεχνολογίας και τους νέους κανονισμούς, οι περισσότεροι από αυτούς που συμ-
μετέχουν στη συζήτηση για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα συμφωνούν πια ότι τα τρό-
φιμα και τα συστατικά που προέρχονται από τις διαθέσιμες γενετικά τροποποιημένες καλ-
λιέργειες είναι απίθανο να παρουσιάσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. 

Αξιολόγηση της ασφάλειας

Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να θυμόμαστε κατά την εξέταση της ασφάλειας των 
γενετικά τροποποιημένων τροφίμων είναι ότι πρέπει να εξεταστεί το τρόφιμο στη μορφή 
που καταναλώνεται και όχι η διαδικασία παραγωγής μεμονωμένα. Αυτό σημαίνει ότι πρέ-
πει να αξιολογηθούν οι ιδιότητες και η γενική ασφάλεια των τροφίμων, ακριβώς όπως 
συμβαίνει με τα τρόφιμα που παράγουμε χρησιμοποιώντας τις συμβατικές μεθόδους. Η 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί ώστε τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα να 
υποβάλλονται σε αυστηρή αξιολόγηση ασφάλειας πριν δοθεί η έγκριση για κατανάλωση. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (�HO) και ο Οργανισμός Τροφί-
μων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών συμφώνησαν ότι μια μεθοδολογία, αποκα-
λούμενη «ουσιαστική ισοδυναμία», είναι η πρακτικότερη προσέγγιση για να αξιολογήσουν 
την ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και των συστατικών των τροφίμων. 

Η «ουσιαστική ισοδυναμία» εστιάζει στο προϊόν αντί στη διαδικασία παραγωγής. Είναι μια 
αυστηρή διαδικασία η οποία περιλαμβάνει μια λεπτομερή λίστα παραμέτρων και χαρακτη-
ριστικών που πρέπει να εξεταστούν, συμπεριλαμβανομένων του μοριακού χαρακτηρισμού 
της γενετικής τροποποίησης, του αγρονομικού χαρακτηρισμού, των θρεπτικών και τοξικο-
λογικών αξιολογήσεων. 
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Η προσέγγιση της «ουσιαστικής ισοδυναμίας» αναγνωρίζει ότι ο στόχος της αξιολόγη-
σης δεν μπορεί να είναι η καθιέρωση της απόλυτης ασφάλειας. Το σημαντικό συμπέρα-
σμα είναι ότι αν, μετά από την αξιολόγηση, η ασφάλεια του νέου προϊόντος είναι συγκρί-
σιμη (ουσιαστικά ισοδύναμη) με αυτή ενός συμβατικού αντίστοιχου προϊόντος, τότε το επί-
πεδο επικινδυνότητας είναι συγκρίσιμο με αυτό των τροφίμων που καταναλώνουμε ακίν-
δυνα επί χιλιάδες έτη. Ωστόσο, εάν το γενετικά τροποποιημένο προϊόν έχει νέα γνωρίσματα 
ή χαρακτηριστικά που δεν το καθιστούν πια ουσιαστικά ισοδύναμο (όπως το υψηλότερο 
επίπεδο μιας βιταμίνης), τότε απαιτείται πρόσθετη αξιολόγηση. Αυτή η αξιολόγηση εστιάζει 
στα αποτελέσματα που μπορεί να έχει το νέο γνώρισμα στην ασφάλεια των νέων τροφίμων 
και μπορεί να περιλαμβάνει διάφορους τύπους δοκιμών για να προσδιορίσει την ασφάλεια. 

Ατενίζοντας το μέλλον

Η αντιπαράθεση σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα απέχει πολύ από το τέλος 
της. Μεταξύ των ζητημάτων που θα συνεχίσουν να αποτελούν θέμα συζήτησης, έρευνας 
και μελετών είναι τα διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα και η αξιολόγηση της ασφάλειας 
των μελλοντικών γενεών των προϊόντων αυτών με μοναδικά χαρακτηριστικά. 

Είναι ωστόσο προφανές ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη 
συναίνεσης στην ασφάλεια τροφίμων. Καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων στην αγορά γενε-
τικά τροποποιημένων προϊόντων αυξάνει με αργό ρυθμό, οι καταναλωτές μπορούν να 
είναι βέβαιοι ότι αυτά έχουν υποβληθεί σε αυστηρή αξιολόγηση και ότι οι αρχές τροφίμων 
παγκοσμίως συμφωνούν σχετικά με την ασφάλειά τους για την ανθρώπινη υγεία. 

Ο κοινός καταναλωτής αναφέρεται συχνά σε “μεταλλαγμένα”. Ο όρος αυτός είναι λάθος 
γιατί ενώ η μετάλλαξη20 είναι μηχανισμός της φύσης, η γενετική τροποποίηση είναι επέμ-
βαση του ίδιου του ανθρώπου στο γενετικό κώδικα, παρεμβαίνοντας “βίαια” στη φύση. Τα 
τρόφιμα από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς δεν εγκυμονούν τροφογενείς κινδύ-
νους. Σε ορισμένα περιπτώσεις έχουν παρουσιαστεί τροφογενείς αλλεργίες, επειδή αποτε-
λούν νέα βιολογικά είδη. Οι προβληματισμοί για τη χρήση τους είναι κυρίως οικολογικοί. Τι 
επίδραση θα έχουν στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, ποιοι διαθέτουν αυτή τη βιοτε-
χνολογία και πως τη χρησιμοποιούν;

3.2.4.  Λειτουργικά τρόφιμα

Καθώς απαιτείται μια προσέγγιση βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα, εκπρόσωποι της 
ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας, κυβερνητικοί και διακυβερνητικοί φορείς, καθώς 
και ο κλάδος των τροφίμων και της γεωργίας δημιούργησαν μία πλατφόρμα για τη θεμελί-
ωση των βασικών αρχών που διέπουν τα  «λειτουργικά» τρόφιμα. 

20. Τα βιολογικά είδη μεταλλάσσονται από μόνα τους για να προσαρμοστούν.
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Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των λειτουργικών τροφίμων21 είναι ένα: επιδρούν θετικά 
σε μία ή περισσότερες λειτουργίες-στόχους του οργανισμού και η ευεργετική επίδρασή 
τους προκύπτει όταν καταναλώνονται στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής. 

Τα λειτουργικά τρόφιμα συνήθως έχουν την ίδια όψη, το ίδιο άρωμα και την ίδια γεύση με 
τα αντίστοιχα συμβατικά. 

Ενώ στην Ευρώπη οι καταναλωτές τώρα αρχίζουν να εξοικειώνονται με τα καινοτόμα αυτά 
τρόφιμα, οι Ιάπωνες τα καταναλώνουν εδώ και δεκαετίες, λαμβάνοντας οι ίδιοι την πρωτο-
βουλία της προάσπισης της υγείας τους. 

Πολλοί ενστερνίζονται πλέον την ιδέα ότι τα λειτουργικά τρόφιμα μπορούν να διαδραματί-
σουν συγκεκριμένο ρόλο σε κάθε περίοδο της ζωής τους και δέχονται ότι ορισμένα από 
αυτά μπορούν να βοηθήσουν για παράδειγμα τις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες να μειώσουν 
τον κίνδυνο οστεοπόρωσης ή τους μεσήλικες άνδρες να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιοπά-
θειας. 

Μολονότι είναι πράγματι πιθανό τα λειτουργικά τρόφιμα να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα, 
είναι σημαντικό να μην επιτραπεί στους παραγωγούς να προβαίνουν σε δηλώσεις σχε-
τικά με τα προϊόντα τους, οι οποίες βασίζονται σε εικασίες και όχι σε επιστημονικά στοιχεία. 
Θέλοντας να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη, ο διεθνής οργανισμός Codex Alimentarius του 
FAO/�HO  του ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς προβαί-
νουν στη θέσπιση κανόνων, ώστε να διασφαλιστεί η έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριω-
μένη πληροφόρηση του καταναλωτή.

Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, οποιαδήποτε δήλωση επί της συσκευασίας σχετικά 
με τα οφέλη ενός προϊόντος για την υγεία δεν πρέπει να είναι παραπλανητική και πρέπει 
να βασίζεται σε επιστημονικές αποδείξεις. Ιδανικά,   πρέπει να αποδεικνύεται επιστημο-
νικά ότι η εκάστοτε «ενεργή» ουσία απορροφάται από τον οργανισμό ή φτάνει στο σημείο 
όπου μπορεί να δράσει. Πρέπει επίσης να αποδεικνύεται ότι η κατανάλωση του τροφίμου 
στις συνήθεις ποσότητες έχει μετρήσιμη θετική επίδραση σε κάποιον βιοχημικό δείκτη, πχ 
στη χοληστερόλη, ή έχει ωφέλιμη δράση για τον οργανισμό, πχ μειώνει την πίεση στο αίμα.

Μολονότι τα λειτουργικά τρόφιμα φαίνεται να είναι ωφέλιμα για την υγεία, πρέπει να έχουμε 
επίγνωση των δυνατοτήτων τους και να τα καταναλώνουμε γνωρίζοντας ότι δεν είναι 
μαγική ασπίδα κατά των ασθενειών, αλλά απλώς ένα ευεργετικό για την υγεία βοήθημα 
που εμπλουτίζει μια συνολικά ισορροπημένη διατροφή, η οποία συνδυάζεται με σωματική 
δραστηριότητα.

21. Πηγή πληροφοριών: www.eufic.org 
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Παραδείγματα καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων:

Τρόφιμο Παρεχόμενο όφελος

Γάλατα που έχουν υποστεί ζύμωση και για-
ούρτια με προβιοτικές καλλιέργειες.

Βελτιώνουν τη λειτουργία του πεπτικού συστή-
ματος.

Μαργαρίνη, γιαούρτι, αλειφόμενο τυρί, που 
περιέχουν φυτικές στερόλες/στανόλες.

Οι φυτικές στερόλες και στανόλες μειώνουν 
τη χοληστερόλη και τον κίνδυνο για καρδιοπά-
θεια.

Αβγά πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. 3 - 4 αβγά την εβδομάδα παρέχουν τη συνι-
στώμενη ποσότητα ω-3 λιπαρών οξέων για τη 
μείωση του κινδύνου καρδιοπάθειας.

∆ημητριακά πρωινού εμπλουτισμένα με φυλ-
λικό οξύ.

Η προσθήκη φυλλικού οξέος πιθανώς να μει-
ώνει τον κίνδυνο γέννησης βρεφών με προ-
βλήματα του νευρικού σωλήνα (πχ δισχιδή 
ράχη).

Ψωμί, μπάρες από μούσλι εμπλουτισμένα με 
ισοφλαβόνες.

Η προσθήκη ισοφλαβονών μειώνει πιθανώς 
τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του μαστού 
και του προστάτη, καρδιοπάθειας και οστεο-
πόρωσης.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να αναφερθεί αυτό που συνηθίζουν να λένε όλοι οι υπεύθυνοι 
ασφαλείας οποιουδήποτε κλάδου επιστημών: Ο όρος «απόλυτη ασφάλεια» δεν μπορεί να 
επιτευχθεί ποτέ και ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Εκείνο 
που όμως μπορεί να γίνει είναι μια σοβαρή και υπεύθυνη προσπάθεια για να ελαχιστοποι-
ηθούν οι κίνδυνοι.

Τρόφιμα με πολυφαινόλες: Τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες

Ελιά Σουσάμι

Ελαιόλαδο Ταχίνι

Καφές Κράνα (αποξηραμένα)

Βατόμουρα Βερίκοκο (αποξηραμένο)

Μούρα ∆αμάσκηνο (αποξηραμένο)

Φράουλες Σύκο (αποξηραμένο)

Κόκκινο κρασί Φλούδες πορτοκαλιού

Σταφίδες Κορίνθου Μπανάνα (αποξηραμένη)

Κακάο Κόκκινα μήλα (αποξηραμένα)

Λιναρόσπορος Ηλιόσπορος
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Εκχύλισμα πράσινου τσαγιού Βρώμη 

Εκχύλισμα λιναρόσπορου Σιτάρι

∆ενδρολίβανο Τομάτα (αποξηραμένη)

Μαστίχα Στραγάλια 

Σπανάκι Μπιζέλι αποξηραμένο

Κρεμμύδι (σωταρισμένο*) Πιπεριά 

Πηγές πίνακα: Andrikopoulos Nikolaos, Harokopio University, Willia�son Gary, University of 
Leeds, Linus Pauling Institute (Micronutrient Research for Opti�u� Health)

Πίνακας 23.  Λειτουργικά τρόφιμα

3.2.5.  Βιολογικά τρόφιμα22

Τα τελευταία χρόνια οι αγορές βιολογικών τροφίμων αυξάνονται με ρυθμούς γεωμε-
τρικής προόδου, ενώ ραγδαία αυξάνονται και οι καταναλωτές των προϊόντων αυτών. 
Το εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο τα βιολογικά τρόφιμα είναι ασφα-
λέστερα, θρεπτικότερα και πλεονεκτικότερα για το περιβάλλον από τα συμβατικά.  
Ως βιολογικά προϊόντα και τρόφιμα ορίζονται αυτά που προκύπτουν μέσα από μεθόδους 
και διαδικασίες βιολογικής ή οργανικής παραγωγής και τα οποία παράγονται σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του κανονισμού Ε.Ο.Κ. 2092/ 91. 

Τα βιολογικά προϊόντα προέρχονται από καλλιέργειες όπου απαγορεύεται η χρήση φυτο-
φαρμάκων, λιπασμάτων και ορμονών. Επιπλέον, στη βιολογική κτηνοτροφία απαγορεύε-
ται η γενετική τροποποίηση και η χρήση ουσιών που ευνοούν την ανάπτυξη ή τροποποί-
ηση του κύκλου αναπαραγωγής των ζώων. Αντιθέτως, χρησιμοποιούνται τεχνικές παρα-
γωγής και ανακύκλωσης φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων, ενώ στην κτηνοτροφία χρη-
σιμοποιούνται φυσικές ζωοτροφές. 

∆υστυχώς προς το παρόν υπάρχουν πολύ λίγες καλά σχεδιασμένες επιστημονικές έρευνες 
οι οποίες να συγκρίνουν τη θρεπτική αξία των βιολογικών και των συμβατικών προϊόντων. 
Ωστόσο, μπορούμε να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα με μια δόση επιφύλαξης. Τα 
λαχανικά και τα φρούτα βιολογικής προέλευσης περιέχουν μικρότερο ποσοστό νερού από 
τα συμβατικά, γεγονός που εν μέρει δικαιολογεί το αυξημένο κόστος τους. 

Επιπρόσθετα, μελέτες αποκαλύπτουν ότι τα βιολογικώς καλλιεργημένα φυλλώδη λαχανικά 
και πατάτες έχουν υψηλότερη συγκέντρωση ασβεστίου, βιταμίνης C, μαγνησίου, σιδήρου, 
χρωμίου και πολυφαινολών από τα συμβατικά, ενώ το ίδιο φαίνεται να ισχύει και με τις βιο-
λογικές τομάτες αναφορικά με τη συγκέντρωση τους σε λυκοπένιο. Το βιολογικώς παρα-
γόμενο κόκκινο κρασί φαίνεται να έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε ρεσβερατόλη, καθώς 
επίσης και τα βιολογικά μήλα σε φλαβονοειδή. 

22. Πηγή άρθρου: www.iatronet.gr/article.asp?art_id=3875
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Τα βιολογικώς παραγόμενα προϊόντα φέρουν αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα σχετικά με 
το περιβάλλον και είναι ασφαλέστερα, καθώς στις διαδικασίες παραγωγής τους απαγορεύ-
εται η χρήση φυτοφαρμάκων και ορμονών όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. 

Συμπερασματικά, τα βιολογικά τρόφιμα είναι ασφαλέστερα και πλεονεκτικότερα για το 
περιβάλλον, ωστόσο είναι αναγκαίο να υπάρξουν πολλές επιστημονικές μελέτες ώστε να 
επιβεβαιωθεί και η θρεπτική ανωτερότητα των βιολογικών τροφίμων σε βάρος των συμ-
βατικών, η οποία για τον καταναλωτή θα δικαιολογήσει τις μεγάλες διαφορές στις τιμές των 
προϊόντων. 

3.2.6.  Συμπληρώματα Διατροφής

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ23 τα συμπληρώματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την 
προβλεπόμενη χρήση τους24:

1.  Συμπληρώματα διατροφής: Πρόκειται για διατροφικά προϊόντα με σκοπό τη συμπλή-
ρωση της συνήθους δίαιτας.

2.  Τρόφιμα ειδικής διατροφής: Πρόκειται για τρόφιμα τα οποία λόγω της ειδικής σύνθε-
σής τους προορίζονται για ειδική διατροφή συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού, πχ για 
υγιή βρέφη ή νήπια, για ειδικές κατηγορίες ατόμων με διαταραγμένο μεταβολισμό ή για 
κατηγορίες ατόμων που βρίσκονται σε ειδική κατάσταση της φυσιολογίας τους. 

Το 2004 δημοσιεύτηκαν οι «Περί Συμπληρωμάτων ∆ιατροφής Κανονισμοί» σε εναρμόνιση 
με την Οδηγία 2002/46/ΕΚ Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με αυτούς λοιπόν ως 
«συμπληρώματα διατροφής» ορίζονται τα τρόφιμα που έχουν σκοπό τη συμπλήρωση της 
συνήθους δίαιτας, τα οποία αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή 
άλλων ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις, μεμονωμένων ή σε συνδυασμό. 
∆ιατίθενται στο εμπόριο σε δοσιμετρικές μορφές, ήτοι μορφές παρουσίασης όπως κάψου-
λες, παστίλιες, δισκία, χάπια και άλλες παρόμοιες μορφές, καθώς και σε φακελάκια σκό-
νης, φύσιγγες υγρού προϊόντος, φιαλίδια με σταγονόμετρο, και άλλες παρόμοιες μορφές 
υγρών και κόνεων που προορίζονται να ληφθούν σε προμετρημένες μικρές μοναδιαίες 
ποσότητες. 

Συμπληρώματα διατροφής είναι:

●  προϊόντα που περιέχουν συμπυκνωμένα ένα ή περισσότερα θρεπτικά συστατικά, των 
οποίων ο προορισμός είναι να συμπληρώνουν το ημερήσιο διαιτολόγιο του ανθρώπου 
όταν η διατροφή του δεν είναι ισορροπημένη, και δεν ανήκουν στην κατηγορία των κοι-
νών τροφών

●  δεν είναι φάρμακα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί φαρμάκων

●  ούτε προϊόντα ειδικής διατροφής

23. ΕΟΦ-∆ιάθεση Συμπληρωμάτων ∆ιατροφής και Τροφίμων Ειδικής ∆ιατροφής (07/12/2004)
24. Πηγή πληροφοριών: Ιδιωτική ιστοσελίδα: www.iatronet.gr 
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●  δεν προορίζονται για ειδικές κατηγορίες ατόμων. 
  (Πηγή: Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος ∆εύτερο, Αρ. Φύλλου 935, 13 Νοεμβρίου 1995).

Ποιος πρέπει να τα διαθέτει:

Τα συμπληρώματα διατροφής διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία με βάση την με 
αριθ. Υ1/Γ.Π 127962/03 27.2.2004 Υπουργική Απόφαση. Στη νομοθεσία η πώληση συμπλη-
ρωμάτων διατροφής ορίζεται να διενεργείται από καταρτισμένο προσωπικό το οποίο μπο-
ρεί να είναι:

●  διαιτολόγος ή επιστήμονας τροφίμων

●  εγγεγραμμένος ιατρός

●  φαρμακοποιός

●  άλλο πρόσωπο το οποίο θα είναι καταρτισμένο σε σχέση με τα συμπληρώματα διατρο-
φής ή την υγιεινή διατροφή. 

Χρειαζόμαστε τα συμπληρώματα; 

Γενικά γνωρίζουμε πως καταναλώνοντας καθημερινά πέντε μικρομερίδες φρούτων και 
λαχανικών λαμβάνουμε σημαντική ποσότητα βιταμινών, ιχνοστοιχείων, φυτικών ινών 
αλλά και άλλων θρεπτικών συστατικών. Επιπρόσθετα, καταναλώνοντας μια διατροφή που 
ακολουθεί τις επιταγές της Πυραμίδας της ∆ιατροφής, με παρούσες όλες τις ομάδες των 
τροφίμων σε σωστές αναλογίες και ποσότητες, προσφέρουμε στον οργανισμό μας όλα τα 
θρεπτικά συστατικά. 

Τέλος, συμπεριλαμβάνοντας στη διατροφή μας κάποια ειδικά τρόφιμα που περιέχουν 
συγκεκριμένα συστατικά με αποδεδειγμένη θετική και ευεργετική δράση για τον οργανι-
σμό μας, πχ αντιοξειδωτικές βιταμίνες, φλαβονοειδή, ρεσβερατρόλη, καλύπτουμε ακόμα 
περισσότερο τις διατροφικές μας ανάγκες μέσα από μια πλήρη διατροφή. Άρα υπάρχει η 
γενική αποδοχή πως μια δίαιτα με τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων μπορεί, υπό 
φυσιολογικές συνθήκες, να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του γενικού πληθυσμού. 

Σήμερα όμως γνωρίζουμε πως η τυπική δυτική δίαιτα (που τις τελευταίες δεκαετίες ακο-
λουθούμε και στην Ελλάδα) συχνά παρέχει μικρότερες ποσότητες από τις απαιτούμενες σε 
βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. (Pao Em, Food Technolog�, 1981). 

Η αναγκαιότητα των συμπληρωμάτων διατροφής 

H αναγκαιότητα της λήψης των συμπληρωμάτων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 
όπως:
●  ηλικία και φύλο
●  συνολική διατροφή
●  ύπαρξη οργανωμένης άσκησης
●  ειδικές παθολογικές καταστάσεις
●  οικογενειακό ιστορικό παθήσεων 
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Γενικά όμως είναι αποδεκτό πως κάποια άτομα «είναι πιθανό να χρειαστούν συμπλήρωμα 
βιταμινών και μετάλλων για να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες» όπως προτείνε-
ται πχ από τα Dietar� Guidelines for Americans 2000, από τα Department of Agriculture & 
Health and Human Resources και τα Dietar� Guidelines 2000, ADA 2001. 

Ειδικές κατηγορίες που χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής:

●  Νεογνά

●  Χορτοφάγοι

●  Παιδιά και ενήλικες σε υποθερμιδική δίαιτα λόγω παχυσαρκίας

●  Άτομα με ανεπάρκειες σχετιζόμενες με φάρμακα (πχ αντιεπιληπτικά)

●  Άτομα με ψυχογενή ανορεξία – βουλιμία

●  Παιδιά που υποσιτίζονται

●  Έφηβες σε εγκυμοσύνη

●  Θηλάζουσες

●  Άτομα με δυσαπορρόφηση και άλλα χρόνια νοσήματα

●  Άτομα με ειδικές νοσολογικές καταστάσεις

●  Άτομα με έντονη σωματική δραστηριότητα

●  Άτομα τρίτης ηλικίας 

Ποιες κατηγορίες συμπληρωμάτων διατροφής25: βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βότανα, 
αμινοξέα, ένζυμα, μεταβολίτες, εκχυλίσματα ιστών και αδένων (προστάτη, θύμου, θυρεοει-
δούς, ήπατος, σπληνός, παγκρέατος, υποφύσεως, ζελατίνη κλπ), βασιλικός πολτός, γύρη26, 
μαγιά μπίρας, λεκιθίνη, φυτικές ίνες, Q10.

Τα συμπληρώματα διατροφής καθώς και τα χάπια αδυνατίσματος27 είναι ευρέως διαθέ-
σιμα και από το διαδίκτυο. Η τεκμηρίωση της έγκρισης τους δεν είναι πάντοτε επαρκής. 
Το ερώτημα είναι εάν έχουμε εξετάσει πρωτίστως όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει 
μια πλούσια διατροφή και ένα σταθμισμένο διαιτολόγιο; Σε παθολογικές καταστάσεις μόνο, 
όπου έχει παρατηρηθεί έντονη διατροφική ανισορροπία, ίσως να ενδείκνυται η προσωρινή 
χρήση τους.

25. Πηγή:U.S. Food and drug Administration Center for Food Safet� and Applied Nutrition, March 1999 
26. Η γύρη που συλλέγει η μέλισσα δε βελτιώνει επιδόσεις. Πρόκειται για μοναδικό μείγμα από σάλιο 

μέλισσας, γύρη λουλουδιών και νέκταρ από τα λουλούδια. Περιέχει συνεπώς ποιοτικά θρεπτικά 
συστατικά: άμυλο, σάκχαρα, πρωτεΐνη και μικρή ποσότητα λίπους. Πηγή: Παπαχρήστος, Π. (2011). 
Μύθοι & αλήθειες. Αθήνα: MedNutrition, σελ. 22.

27  συνήθως διατίθενται μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής.
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3.2.7.  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

    Ερωτήσεις

1. Τι απεικονίζει το σήμα ενός βιολογικού προϊόντος της ΕΕ;

2. Τι απεικονίζει το σήμα ενός προϊόντος ΠΟΠ;

3. Τι είναι τα λειτουργικά τρόφιμα; Αναφέρατε τρία παραδείγματα.

4. Τι είναι τα GMO τρόφιμα; 

5. Τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής; Αναφέρατε τρία παραδείγματα.

        Ασκήσεις

1.  Κωδικός αριθμός προϊόντος είναι ένας πολυψήφιος κωδικός ο οποίος συνήθως εμφα-
νίζεται με τον ιστογραμμικό κώδικα (barcode).

    Σωστό                                              Λάθος

2.  Τα συστατικά του προϊόντος αναφέρονται σε φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας, από τα 
κύρια συστατικά προς τα πρόσθετα συστατικά.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Τα αντιοξειδωτικά είναι «συντηρητικά τροφίμων».

    Σωστό                                              Λάθος

4.  Οι βιταμίνες ανήκουν στα «πρόσθετα των τροφίμων».

    Σωστό                                              Λάθος

5.  Τα αβγά πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ανήκουν στα «λειτουργικά τρόφιμα».

    Σωστό                                              Λάθος

6.  Τα δημητριακά πρωινού εμπλουτισμένα με φυλλικό οξύ ανήκουν  στα:
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 α) «λειτουργικά τρόφιμα»
 β) «πρόσθετα των τροφίμων»
 γ) «συντηρητικά τροφίμων»
 δ) «τροποποιημένα τρόφιμα»

7.  Οι αντιοξειδωτικές βιταμίνες είναι:
 α) «λειτουργικά τρόφιμα»
 β) «συμπληρώματα διατροφής»
 γ) «συντηρητικά τροφίμων»
 δ) «τροποποιημένα τρόφιμα»

8.  Γάλατα που έχουν υποστεί ζύμωση και γιαούρτια με προβιοτικές καλλιέργειες ανήκουν 
στα:

 α) «λειτουργικά τρόφιμα»
 β) «συμπληρώματα διατροφής»
 γ) «συντηρητικά τροφίμων»
 δ) «τροποποιημένα τρόφιμα»

9.  Η σόγια, το σιτάρι, το καλαμπόκι και η κόκκινη πιπεριά προερχόμενη από τις ΗΠΑ, είναι 
συνήθως:

 α) GMO τρόφιμα
 β) Τρόφιμα για ριζότο
 γ) λειτουργικά τρόφιμα
 δ) λειτουργικά λαχανικά

10.  Τα άτομα που χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής είναι:
 α) Νεογνά
 β) Χορτοφάγοι
 γ) Αθλητές bod� building
 δ) Το α) και το β)
 

Απαντήσεις ασκήσεων

Σ Σ Λ Λ Σ
α) β) α) α) δ)
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Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση 

Ατομική ή ομαδική άσκηση
1. ∆ιαλέξτε τρεις συσκευασίες τροφίμων διαφορετικής κατηγορίας και προσπαθήστε να 

τις αναλύσετε βάσει των γνώσεών σας.

2. Επιλέξτε μία συσκευασία λειτουργικού τροφίμου και μία συμβατή. Ποιες οι μεταξύ δια-
φορές τους;

3. Αναγράψτε στον κατάλογό σας ότι το βούτυρο από τα μανιτάρια σοτέ (ή άλλη παρασκευή 
που έχετε) γίνεται με «λειτουργικό» βούτυρο. Αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι πωλήσεις της 
συγκεκριμένης μερίδας και γιατί; Συζητήστε το μέσα στην αίθουσα.

3.2.8.  Βοηθητικό υλικό μελέτης

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Ελληνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων: www.efet.gr

●  Food & Drug Administration (USA): www.cfsan.fda.gov

●  Εφημερίδα για τρόφιμα: www.foodpress.gr

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα περί διατροφής: www.mednutrition.gr 

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα περί διατροφής: www.logodiatrofis.gr 

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα, Ίδρυμα Αριστείδης ∆ασκαλόπουλος: www.iad.gr 

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα περί διατροφής EURRECA Network of Excellence: www.eurreca.org

3.2.9. Ενδεικτική βιβλιογραφία

Bocuse. P, και άλλοι (2010). The New Professional Chef. 6 η έκδοση. Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής: Εκδόση του Culinar� Institute of America, σελ. 12-32.

Boulicot, T. & Jeuffrault, D. (1998).Traveaux pratique de restaurant. Tome 1. Clich�:BPI
Escoffier, Α. (1921, έκδοση στα Αγγλικά 1979). The Complete Guide to the Art of Modern 

Cooker�. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: John �ale� & Sons, σελ. 22-56.
�a�ne, G. (2003). Professional Cooking. 5η έκδοση. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Σχολή 

Le Cordon Bleu (John �ale� & Sons), σελ. 16-83.
Θεοδωρέλλης, Χ. (2011). Επιστήμη και Τεχνογνωσία στη Μαζική Εστίαση. Θεσσαλονίκη: Ιδι-

ωτική έκδοση, σελ. 15.
Κεραμέας, Ζ. (1994). Μαγειρική Τέχνη. Θεσσαλονίκη: Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, 

σελ. 8-15. Φουντουλάκης, Ι. (2007). Αρχές Λειτουργίας επισιτιστικών μονάδων. 
Αθήνα: Ελλήν.
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3.2.8.  Βοηθητικό υλικό μελέτης

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες
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γελμάτων κρέατος Θεσσαλονίκης, σελ. 152-175.

Βιβλιογραφία για την παράγραφο «Ετικέτες τροφίμων»
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3.2.10.  Σύνοψη

Είναι πραγματικά αξιόλογη η προσπάθεια των επιστημόνων να εξελίξουν τα τρόφιμα και να 
τα κάνουν πιο χρήσιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι γνωστό όμως και ότι η φύση 
αντιδρά και δεν επιθυμεί παρεμβάσεις που θα διαταράξουν όλο το σύστημα. Είναι στο χέρι 
του κάθε επιχειρηματία το ποια τρόφιμα θα χρησιμοποιήσει ώστε να παρουσιάσει μονα-
δικά εδέσματα. 

Σύνοψη κεφαλαίουΣύνοψη κεφαλαίουΣύνοψη κεφαλαίου

Σε αυτό το κεφάλαιο γνωρίσατε τα συστατικά των τροφίμων και την παρουσίασή τους μέσα 
σε εδέσματα της βιομηχανίας με τη βοήθεια των ετικετών. Οι πελάτες σας εμπιστεύονται 
και επιθυμούν ό,τι καλύτερο σε σχέση με τα χρήματα που σας δίνουν. Είναι υποχρέωσή 
σας να ενημερώνετε τους πελάτες σας για κάθε επιλογή, η οποία δεν είναι συνήθης για 
αυτούς. Πριν επιλέξετε οποιοδήποτε τρόφιμο να ρωτάτε τον εαυτό σας: «θα το έτρωγα εγώ, 
θα το έδινα στο παιδί μου;». Η επιλογή των πρώτων υλών με ή χωρίς παρεμβάσεις μαγειρι-
κής αξιοποίησης είναι πολύ σημαντική εργασία και πρέπει να γίνεται από υπεύθυνο άτομο, 
από επαγγελματία.
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Εισαγωγή

Σκοπός

Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι να γνωρίσεις όλες τις τεχνοτροπίες με 
τις οποίες θα καταφέρεις να αξιοποιήσεις μαγειρικά τις πρώτες ύλες σου, 
ώστε να ικανοποιήσεις στο έπακρο τους πελάτες σου. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να ορίζεις την έννοια της μαγειρικής και της γαστρονομίας.

	 ●	  Να προσδιορίζεις την κατάλληλη μέθοδο μαγειρικής για τη μίξη των 
προϊόντων ανάλογα με τους πελάτες σου.

	 ●	  Να απομνημονεύσεις όλες τις μεθόδους και τεχνοτροπίες μαγειρικής 
αξιοποίησης.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να εντοπίσεις τις ορθές πρακτικές μαγειρικής αξιοποίησης.

	 ●	  Να διακρίνεις τις μεθόδους αξιοποίησης των προϊόντων βάσει του 
τρόπου μαγειρέματος.

	 ●	  Να σχεδιάζεις σωστά τις μεθόδους μαγειρικής.
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■ Σε επίπεδο στάσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να τμηματοποιήσεις τις εργασίες σου σύμφωνα με τις μεθόδους 
μαγειρέματος.

	 ●	  Να διαμορφώνεις το μενού σύμφωνα με την «αρχή σύνταξης εδεσμα-
τολογίου».

	 ●	  Να προσαρμόζεσαι στις απαιτήσεις των πελατών σου.

Έννοιες – Λέξεις κλειδιά

Μαγειρική, εστιατοριακή ζαχαροπλαστική, γαστρονομία, τεχνοτροπίες, αξιο-
ποίηση προϊόντων, συγκριτικές προσεγγίσεις.

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Η υποενότητα αυτή αναφέρεται στις παλιές και στις σύγχρονες μεθόδους μαγειρικής αξιο-
ποίησης των βρώσιμων προϊόντων. Συγκεκριμένα αναλύει τις τεχνοτροπίες (τεχνικές) με 
βάση τον τρόπο μετάδοσης θερμότητας. Προκειμένου οι μέθοδοι αυτοί να είναι κατανοη-
τές δίνεται μια συγκριτική προσέγγιση ορισμένων εξ αυτών. Η γνώση όλων των τρόπων 
μαγειρικής αξιοποίησης μπορούν να αυξήσουν την οικονομική διαχείριση του επαγγελμα-
τία και επιχειρηματία μιας επισιτιστικής επιχείρησης. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιά-
ζουμε συνοπτικά τα διατροφικά πρότυπα. 
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4.1.1.  Αναγκαιότητα γνώσης τεχνικών μαγειρικής αξιοποίησης και ορισμοί 

Με την πάροδο των χρόνων ο άνθρωπος εξέλιξε τις διατροφικές  του συνήθειες και ταυ-
τόχρονα  τους τρόπους παρασκευής της τροφής του. Στην προσπάθεια της επιβίωσης αλλά 
και της εναρμόνισης με τις εκάστοτε μεταβολές στη ζωή του, οι οποίες εξαρτώνται από 
ποικίλους παράγοντες όπως οι κλιματολογικές αλλαγές, τα παραγόμενα είδη, η τεχνολο-
γική πρόοδος, ακόμη και οι τάσεις της μόδας, ο άνθρωπος προήγαγε και την τέχνη της 
μαγειρικής, προσαρμόζοντας  την κάθε φορά στις νέες συνθήκες που είχε να αντιμετωπίσει 
(Ματάλα, 2008). Έτσι, παρατηρούμε ότι οι τρόποι μαγειρέματος ακολουθούν μια εξελικτική 
πορεία. Επομένως, μπορούμε σήμερα πια να μιλάμε κυρίως για κλασικές1  όσο και για  
νέες μεθόδους.  Ο λόγος που ο άνθρωπος, σε αντίθεση με τα ζώα, ψήνει ένα τρόφιμο ζωι-
κής ή φυτικής προέλευσης, συνήθως υπό την επίδραση της φωτιάς, είναι για να το κάνει 
πιο μαλακό (ευχάριστο), πιο εύγεστο και εύπεπτο για τον οργανισμό του.

Μαγειρική είναι να ξέρεις το γιατί και όχι το πώς!
Ζήσης Κεραμέας, 1996

Ξεκινώντας την περιήγηση στο μυστήριο και την τέχνη της μαγειρικής θα έπρεπε να επιση-
μάνει κανείς ότι κάθε μέθοδος διατηρεί τις βασικές αρχές που προαναφέραμε και δεν τίθε-
ται ζήτημα αξιολόγησης και ιεράρχησής τους στην προκείμενη περίπτωση. Κάθε επαγγελ-
ματίας γνωρίζει τους πελάτες του και προσπαθεί να τους ευχαριστήσει αναλόγως.

Από το μαγείρεμα στη φωτιά του ξύλου ως τη σημερινή μοριακή γαστρονομία, το ταξίδι 
στην μαγειρική τέχνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιβίωση του ανθρώπου, αλλά 
και την καλλιτεχνική του φύση. Υπό το πρίσμα της επιστημονικής προσέγγισης αλλά και της 
κοινής λογικής, η μαγειρική είναι συνυφασμένη με το κόστος, διότι είναι σαφές ότι το θέμα, 
είτε αμιγώς θεωρητικά είτε πρακτικά (δηλαδή στο σημείο της λειτουργίας μιας επισιτιστι-
κής μονάδας) το ζήτημα της αξίας του φαγητού πάντοτε απασχολούσε τον άνθρωπο. Είναι 
τυχαίο ότι για τα προϊόντα διατροφής διεξήχθησαν εκτεταμένοι πόλεμοι ανά τους αιώνες; 

Ορισμός Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής Τέχνης και Γαστρονομίας

Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση των μεθόδων μαγειρικής αξιοποίησης των τροφών 
παραθέτουμε τρεις έννοιες για αποσαφήνιση των όρων (Κεραμέας, 1993, Θεοδωρέλ-
λης, 2010):

●   Μαγειρική τέχνη είναι η δημιουργία ασφαλών εδεσμάτων για κατανάλωση (Κερα-
μέας, 1993). Σπουδή αλλά και φαντασία, γνώση αλλά και έμπνευση, ταλέντο αλλά 
και τεχνική. Μαγειρική, αυτό είναι μαγειρική. Και φυσικά αφοσίωση και σκληρή 
δουλειά, ώστε να βελτιώνεις συνεχώς το επίπεδό σου (Bottrini, E. 2011).

1. Ο άνθρωπος εδώ και χιλιάδες χρόνια ακολουθεί τις ίδιες μεθόδους οικιακής μαγειρικής (Μπόσκου, Γ. & 
Παλησίδης, Γ. στο περιοδικό «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ», τεύχος 115, «Οι Έλληνες και η αίσθηση της γεύσης», 2010)
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●  Ζαχαροπλαστική τέχνη είναι η δημιουργία γλυκισμάτων και συχνά αρτοσκευασμά-
των.

●  Γαστρονομική τέχνη είναι το σύνολο των γνώσεων που πρέπει να έχει κανείς πάνω 
στις χημικές και φυσικές ιδιότητες των τροφίμων, στη θρεπτική τους αξία, στον 
τρόπο συνδυασμού τους, καθώς και στους τρόπους τροποποίησής τους υπό την 
επίδραση της φωτιάς ή χωρίς αυτή, για να παρασκευάζονται γευστικά και ευπα-
ρουσίαστα εδέσματα, ωφέλιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

4.1.2.  Εξέλιξη στην τεχνολογία της μαγειρικής  

Στο άρθρο «Οι αλλαγές στη μαγειρική και στην εστίαση στο χρόνο» (περιοδικό «Αρχαιολο-
γία», τεύχος 117, 2011) ο Μπόσκου και ο Παλησίδης παρουσιάζουν την εξέλιξη των τρό-
πων μαγειρέματος μέσα από ανακαλύψεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Η Μαγειρική 
Τέχνη και η Γαστρονομία συνθέτουν το πακέτο ενός ταξιδιού μνήμης διαμέσου της γεύ-
σης. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το ταξίδι θα συντελέσει και ο τρόπος μαγειρέματος που επε-
ξηγείται ως η τεχνογνωσία της δημιουργίας του εδέσματος. Οι τρόποι μαγειρέματος των 
αρχαίων χρόνων δε διαφέρουν πολύ από τους σημερινούς. Πληθώρα αποδεικτικών στοι-
χείων (μαγειρικά σκεύη και εργαλεία) έχουν βρεθεί σε ανασκαφές στον ελλαδικό χώρο. 
Σπουδαίοι μάγειροι δημιούργησαν μαγειρικές τάσεις και οδήγησαν το γευστικό ταξίδι σε 
μακρινότερους προορισμούς.

Οι μαγειρικές τεχνικές αξιοποίησης των βρώσιμων υλικών τού πριν και του σήμερα έχουν 
πολλές ομοιότητες. Όλα τα γεύματά μας δημιουργούνται με τεχνικές που διατηρούνται εδώ 
και χιλιάδες χρονιά καθώς και με τεχνικές που έχουν χαρακτηριστεί ως νέες χάρη στη βιο-
μηχανική επανάσταση και τις νέες τεχνολογίες. Η γεύση είναι υποκειμενική και ατομική και 
ποτέ κατακριτέα, όταν βέβαια τηρεί τους κανόνες υγιεινής. Πιθανόν να έχει αλλάξει μορ-
φές μέσα στο πέρας των χρόνων. Σίγουρα όμως υπάρχει ομοιότητα προσέγγισης της γεύ-
σης τού πριν και του σήμερα. 
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ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΠΗΛΟ, ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟ

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΣΚΕΥΗ ΑΠΟ INOX, PYREX, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΧΑΛΥΒΑ, ΣΙΛΙΚΟΝΗ, TEFLON Κ.Α.

1900 μ.Χ. έως σήμερα

1900 μ.Χ. έως σήμερα

σε εστία φωτιάς από ξύλο 
ή θράκας από κάρβουνο

αρχικά σε εστία με ξύλο ή κάρβουνο και αργότερα 
σε εστία με ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο ή πετρέλαιο

5000 π.Χ. - 1900 μ.Χ.

σε εστίες με ηλεκτρικές αντιστάσεις, υγραέριο, μαγνητικά πεδία κ.ά. καθώς και 
με δυνατότητες αυτοματισμού στη θερμοκρασία και στο χρόνο μαγειρέματος

σουρωτήρι ατμού

ράβδος σούβλας

τηγάνι

γάστρα

χύτρα (κατσαρόλα)

φριτέζα

χύτρα ταχύτητας

τοστιέρα

φούρνος μικροκυμάτων

σακούλα σε κενό (sous-vide)

φούρνος με grill

λαχανικά

φρούτα

άρτος

κρέας

αλιεύματα

λαχανικά

φρούτα

άρτος

κρέας

αλιεύματα

λαχανικά

φρούτα

άρτος

κρέας

αλιεύματα

Εικόνα 1. Τεχνοτροπίες μαγειρέματος στην αρχαιότητα

Το μαγείρεμα του φαγητού, από επιστημονική άποψη, είναι η θερμική επεξεργασία του τρο-
φίμου με απώτερο σκοπό:

●  Να γίνει το φαγητό πιο ασφαλές για βρώση, γιατί εξουδετερώνονται παθογόνοι μικρο-
οργανισμοί και τοξίνες που προκαλούν τροφογενείς ασθένειες.

●  Να παρεμποδιστεί η αλλοίωση από μικροοργανισμούς και ένζυμα.

●  Να διαμορφωθούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τροφίμου σε εκείνα τα επιθυ-
μητά χαρακτηριστικά του μαγειρεμένου φαγητού (χρώμα, άρωμα, υφή κλπ).

●  Να γίνει το φαγητό πιο τρυφερό και πιο εύπεπτο από τη μετουσίωση και υδρόλυση των 
δομικών πρωτεϊνών (κρέας, ψάρια) και πολυσακχαριτών (λαχανικά).

●  Να παραταθεί ο χρόνος κατανάλωσης του τροφίμου.

4.1.3.  Διαχωρισμός μεθόδων μαγειρικής αξιοποίησης προϊόντων

Ο βασικός διαχωρισμός γίνεται βάσει του τρόπου μετάδοσης θερμότητας στο τρόφιμο. Οι 
κατηγορίες προσδιορίζονται στις παρακάτω:
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1.  Αγωγή. Είναι η μετάδοση της θερμότητας από μόριο σε μόριο της ύλης. Με αυτό τον 
τρόπο γίνεται κυρίως στα στερεά, πχ από μια θερμαινόμενη κεραμική ή μεταλλική επι-
φάνεια. Είναι σχετικά αργή μέθοδος μετάδοσης θερμότητας. Στις κεραμικές επιφάνειες 
η αγωγή θερμότητας είναι καλύτερη από ό,τι στις μεταλλικές.

2.  Μεταφορά. Η θερμότητα μεταδίδεται από την κίνηση των μορίων. Γίνεται κυρίως σε 
ρευστά μέσα: υγρά (νερό, λάδι) ή αέρια (ατμός, αέρας). Το νερό είναι καλύτερο μέσο 
μεταφοράς από το λάδι, αλλά έχει σχετικά χαμηλό σημείο ζέσεως. Ο ατμός είναι καλύ-
τερο μέσο μεταφοράς θερμότητας από τον αέρα. Η μεταφορά θερμότητας είναι πιο γρή-
γορη από την αγωγή.

3.  Ακτινοβολία. Η θερμότητα μεταφέρεται με μη-ιονίζουσα ακτινοβολία πάνω στο τρό-
φιμο το οποίο κατόπιν θερμαίνεται με αγωγή και μεταφορά. Κυρίως γίνεται με ακτινο-
βολία φωτονίων από το φάσμα εγγύς υπεριώδους (ηλιακή ακτινοβολία, λάμπες φθο-
ρισμού, λάμπες ιωδίου), του ορατού (ηλιακή ακτινοβολία, ακτινοβολία φλόγας, λάμπες 
πυρακτώσεως, λάμπες φθορισμού) και του εγγύς υπέρυθρου (λάμπες πυρακτώσεως, 
πυρωμένες επιφάνειες, «κόκκινες» λάμπες).

4.  Επαγωγή. Η θερμότητα προκαλείται επαγωγικά από την κινητοποίηση των μορίων και 
τις συγκρούσεις μεταξύ τους στο τρόφιμο ή στον περιέκτη του. Αυτό μπορεί να προκλη-
θεί από κάποια ηλεκτρομαγνητικά κύματα (μικροκύματα, ραδιοκύματα), από μαγνητικό 
πεδίο (μαγνητικές εστίες), ή ηλεκτρικό ρεύμα (ωμική θέρμανση). Στη συνέχεια η μετά-
δοση της θερμότητας γίνεται με αγωγή και μεταφορά. 

4.1.4.  Τεχνοτροπίες μεθόδων μαγειρικής 

Έχοντας υπόψη ότι το σιγοψήσιμο σημαίνει γλυκοψήσιμο τότε καταλα-
βαίνουμε πως οι τροφές που τρώμε σήμερα είναι πιο τυποποιημένες, 
χωρίς πραγματικά μαλακή υφή, αλλά με την υφή του ειδώλου, δηλαδή 
ψεύτικη. Η τροφή γίνεται ευχάριστη ανάλογα τον τρόπο ψησίματος που 
θα ακολουθήσει ο παρασκευαστής-μάγειρας. Περισσότερες πληροφο-
ρίες θα βρείτε στο www.culinolog�.gr 
Επιτυχία φαγητού σημαίνει: 
●  για τα τηγανητά ισχύει το «καλοτηγανισμένο» όταν το τρόφιμο έχει μαλακό και ζουμερό 

εσωτερικό και τραγανή κρούστα
●  για τα μαγειρευτά φαγητά, η επιτυχία του κρέατος κρύβεται στο πόσο μαλακό είναι, στο 

πόσο «λιώνει» στο στόμα, ενώ τα λαχανικά πρέπει να διατηρούν το σχήμα τους και να 
είναι ελαφρώς τραγανά

●  για αυτά της σούβλας και του φούρνου επιτυχία σημαίνει η σάρκα να ξεκολλάει από τα 
κόκαλα ή τα αγκάθια

Οι επαγγελματικές μέθοδοι μαγειρικής αναλύονται σε επιμέρους τεχνοτροπίες ως εξής 
(ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά):
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Βράσιμο (υγρό μαγείρεμα) Ψήσιμο (ξηρό μαγείρεμα)

κοινό βράσιμο boiling bouillante κοινό ψήσιμο baking cuire au four

ρηχό βράσιμο stewing ragoût καβούρντισμα roasting torr�faction

σιγοβράσιμο simmering mijot� Γλυκοψήσιμο Post roasting poêl�

σε χαμηλή 
θερμ/σία<100οC

poaching poch� στη σχάρα
grilling, 
broiling

grill�

στον ατμό steaming à la vapeur καψάλισμα scorching flambage

ζεμάτισμα blanching blanchir
σιγοψήσιμο 
(φούρνο2)

braising brais�

μπεν μαρί bain marie bain marie κάπνισμα smoking fum�

χύτρα kettling bouilloire
ψήσιμο στη  

σούβλα
broaching rôti

ξεροψήσιμο
(ογκρατέν)

grating gratin

Τηγάνισμα (μαγείρεμα σε λάδι) Νέες τεχνολογίες

ρηχό τηγάνισμα 
-σοτέ

shallow fr�ing saut� υπέρυθρες infrared infrarouge

βαθύ τηγάνισμα deep fr�ing friture μικροκύματα microwaves micro-ondes

ασιατικό  
τηγάνισμα

wok wok ραδιοκύματα radio waves les ondes radio

τηγάνισμα σε αντι-
κολλητικό 

nonstick antiadh�sive
ωμική 

θέρμανση
ohmic 

heating
chauffage 
ohmique

μαγνητικές εστίες
induction 
heating

chauffage par 
induction

υδρόλουτρο sous-vide sous-vide
ψήσιμο σε κενό gastrovac gastrovac

θερμαινόμενο 
μίξερ

cook blender μixer à cuire

Συσκευή ψύξης & 
επεξεργασίας

PacoJet Congel� 

Μηχανή 
Φιλτραρίσματος

Clarimax Filtr�

Βελονισμό Fakir Cook Cuire Fakir 
Υγρό άζωτο

(μοριακή 
κουζίνα)

Liquid 
nitrogen 

Azote liquide 

Πίνακας 4.1. Κατηγορίες και τεχνοτροπίες επαγγελματικών μεθόδων μαγειρικής2

2.  Το ψήσιμο γίνεται στο φούρνο, δηλαδή η θερμοκρασία περιβάλει το σκεύος ψησίματος από όλες τις 
πλευρές. Το σκεύος μπορεί να είναι: κατσαρόλα, γάστρα πήλινη, πυρέξ γυάλινο, λαδόκολλα και αλου-
μινόχαρτο, ειδική πλαστική σακούλα roast-in-it.
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4.1.5.  Μέθοδοι μαγειρικής αξιοποίησης προϊόντων βάση της έντασης της γεύσης

Για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να ενεργήσετε αναλόγως σε κάθε περί-
σταση. Παρακάτω παραθέτουμε δυο τεχνικές που θα αποσαφηνίσουν το μυστικό της ευχυ-
μίας (νοστιμιάς) των εδεσμάτων.

1.  Δια διαλύσεως: ενδείκνυται για παρασκευές που επιθυμείτε να αποκτήσουν δυνατό σε 
γεύση ζωμό ή δυνατή σάλτσα, πχ σούπες, σάλτσα για γιουβέτσι.

2.  Δια συγκεντρώσεως: ενδείκνυται για παρασκευές που επιθυμείτε να αποκτήσουν  
δυνατή ένταση γεύσης στο στοιχείο, πχ μανιτάρια σοτέ, ψαρονέφρι σοτέ. 

4.1.6.  Διαφορές & ομοιότητες τεχνοτροπιών μαγειρικής

4.1.7.  Βραστά VS Ποσέ

Βραστά Ποσέ (pos�)

∆ι
αφ

ορ
ές

Υφή προϊόντων Σκληρές σάρκες
Ευαίσθητες και μαλακές σάρκες 

πχ γαρίδες

Χρήση καπάκι Ναι Όχι

∆ιαδικασία βρα-
σμού

Ανακατεύουμε ελαφρώς 
ανά τακτά διαστήματα.

∆εν ανακατεύουμε καθόλου

Θερμοκρασία 
νερού

100 βαθμούς Κελσίου
Το νερό δεν κοχλάζει 

(70 ο C-99 οC)

Ένταση γεύσης

Στις παρασκευές κατσαρό-
λας συνήθως επιζητούμε 
δυνατό ζωμό ή σάλτσα, 

οπότε βάζουμε το κρέας σε 
κρύο νερό (τρόπος ψήσεως 

δια διαλύσεως).

Στις παρασκευές ποσέ δεν επιζη-
τούμε δυνατό ζωμό, οπότε ρίχνουμε 

το παρασκεύασμα όταν το νερό/
ζωμός είναι ζεστός (τρόπος ψησίμα-

τος δια συγκεντρώσεως).

Ομ
οι

ότ
ητ

ες

Ποσότητα νερού Το νερό σκεπάζει το παρασκεύασμα (κολυμπάει).

Ποιότητα υγρών
Αντί νερού προσθέτετε ζωμό λαχανικών ή κρέατος για να δυναμώ-

σει η γεύση του τελικού εδέσματος.

Μέγεθος κατσα-
ρόλας

Επιλέγουμε πλατιές κατσαρόλες για να μη διαλύεται το προϊόν.

Πίνακας 4.2. Ομοιότητες και διαφορές «βραστού» με «ποσέ» εδέσματος
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Συμβουλή του σεφ: Στην περίπτωση των πράσινων λαχανικών το νερό πρέπει 
να κοχλάζει και τα λαχανικά να βράζονται λίγα λίγα. Όταν είναι έτοιμα τότε τα 
απλώνετε σε ένα επίπεδο σουρωτήρι. Με αυτές τις δυο τεχνικές θα διατηρήσετε 
το πράσινο χρώμα των χόρτων καθώς και τα συστατικά τους. Τους κονδύλους 

θα τους βράζετε σε κρύο νερό ώστε να ψήνεται το στοιχείο και στην «καρδιά» του.

4.1.7.1.  Μαγειρευτά VS Φουρνιστών

Τα μαγειρευτά (βράσιμο σε υγρό στοιχείο) διαχωρίζονται σύμφωνα με το χρώμα του κρέ-
ατος, συνεπώς και της σάλτσας. Παρουσιάζονται λοιπόν σε δυο κατηγορίες: τα μαγειρευτά 
φαγητά για σκούρα κρέατα και τα μαγειρευτά φαγητά για λευκά κρέατα. 

1.   Μαγειρευτό για σκούρα κρέατα

●  Γιουβέτσι: Η επιτυχία στο συγκεκριμένο φαγητό είναι να παραμείνει το ζυμαρικό (κρι-
θαράκι) σπυρωτό. Αυτό θα επιτευχθεί ρίχνοντας το 1/7 των υγρών σε παγάκια ώστε να 
«κόψουμε» τη βράση. Εφόσον προσθέσουμε μερικά παγάκια, σκεπάζουμε για 30΄. Στη 
συνέχεια ανακατεύουμε και σερβίρουμε.

●  Ραγού (ragout)/Κοκκινιστά: Το ραγού είναι μια κλασική γαλλική παρασκευή.  Η δια-
φορά με το ελληνικό κοκκινιστό είναι ότι έχει περισσότερη σάλτσα ντομάτα, και τα κομ-
μάτια κρέατος είναι κομμένα σε μεγαλύτερους κύβους σε σχέση με το ραγού.

●  Τρόπος παρασκευής Κοκκινιστό αλά γκρεκ (à la grecque= κατά τον ελληνικό τρόπο). Στην 
Ευρώπη έχουν καθιερωθεί να ονομάζονται έτσι οι παρασκευές που έχουν σαν βασικό 
στοιχείο κάποιο λαχανικό και η σάλτσα τους είναι από ντομάτα, κρεμμύδι ή σκόρδο, ελαι-
όλαδο και μυρωδικά (μαϊντανό ή βασιλικό). Είναι μια καλή ευκαιρία για τους εστιάτορες 
να αναδείξουν τις ελληνικές τεχνικές μαγειρέματος και εκτός συνόρων.

2.   Μαγειρευτό για λευκά κρέατα

●  Φρικασέ (fricassé): Είναι ελληνική παρασκευή με κρέας σε ελαφριά λεμονάτη σάλτσα, 
όπου το κρέας βράζει με τα πράσινα λαχανικά για 15΄ ώστε να υπάρξει ένα ομοιογενές 
πιάτο. Στο τέλος πρέπει να το δέσετε με λίγο αλεύρι αραιωμένο σε ελαιόλαδο και όταν 
κρυώσει ελαφρώς προσθέτετε κρόκους αβγού και λεμόνι.

●  Μπλανκέτ (blanquette): σερβίρεται συνήθως με ρύζι και λαχανικά (εκτός από πρά-
σινα). Η σάλτσα του είναι δεμένη με αλεύρι, χωρίς κρόκο αβγού.

Συμβουλή του σεφ: Μόλις προσθέσουμε το νερό στο κρέας σιγά σιγά δημιουρ-
γείται αφρός, ο οποίος οφείλεται σε είδος πρωτεϊνών (λευκώματα). Προσπα-
θήστε να τα αφαιρέσετε, ώστε να γίνει το φαγητό πιο «ελαφρύ», δηλαδή χωρίς 
να δημιουργεί φουσκώματα στο στομάχι καθώς και θα προσδώσει έναν πιο 

διαυγές ζωμό.
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Τα φουρνιστά ακολουθούν τον ίδιο διαχωρισμό, βάσει χρώματος, μόνο που εδώ ελαττώνε-
ται αρκετά το υγρό στοιχείο. Συνήθως τα κρέατα αυτά είναι λιπαρά και επιθυμείται η δημι-
ουργία κρούστας λίπους. Οι κατηγορίες είναι οι παρακάτω:

1.  Φουρνιστά για σκούρα κρέατα

●  Γάστρα: Κάνουμε σκληρά κρέατα, συνήθως κόκκινα, τα οποία χρειάζονται πολλές ώρες 
ψήσιμο. Βεβαίως τα μαρινάρουμε και σπάνια τα τσιγαρίζουμε. Τα λαχανικά ή τα ζυμα-
ρικά/ρύζι τα προσθέτουμε μετά από 2/3 του χρόνου ψησίματος, ώστε να πάρουν γεύση. 
Στην πραγματικότητα πρόκειται για γιουβέτσι αλλά με λιγότερα υγρά και ψήνεται στο 
φούρνο.

●  Μπραιζέ/Ρόστο/Ψητό κατσαρόλας: Κάνουμε σκληρά και σκούρα κρέατα τα οποία τα 
μαρινάρουμε με κρεμμύδι, καρότο, κρασί και ξύδι για 1 μέρα. Στη συνέχεια τα τσιγα-
ρίζουμε και τα ψήνουμε με λίγα υγρά στο φούρνο μέσα σε ρηχή κατσαρόλα με καπάκι. 
Κατά διαστήματα προσθέτουμε υγρά (νερό ή ζωμό κρέατος). Το νερό, το οποίο βρίσκεται 
μέσα στο ταψί, δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα εκατοστό. Επίσης προτείνουμε να τοποθετεί-
ται βρεγμένη λαδόκολλα κατά το ψήσιμο ώστε να γίνεται ανακύκλωση των υδρατμών. 

2.  Φουρνιστά για λευκά κρέατα 

●  Γάστρα: όπως και παραπάνω, απλώς χρησιμοποιούμε λευκό κρέας και όχι σκουρό-
χρωμα λαχανικά ή υγρά πχ μόνο λευκό κρασί.

●  Ποαλέ (poelé)/Ψητό φούρνου: κάνουμε στο φούρνο κρέατα λευκού χρώματος, 
μαλακά ή σκληρά. Τα μαρινάρουμε ελαφρώς, δε τσιγαρίζουμε το κρέας και προσπα-
θούμε να δώσουμε μια σάλτσα ανοιχτόχρωμη.

Γκρατέν (gratin): Είναι διάφορα παρασκευάσματα τα οποία κατά το τελευταίο στάδιο της 
προετοιμασίας τους σκεπάζονται με σάλτσα Μορνέ (μπεσαμέλ με αβγά και τυρί τριμμένο) 
ή βελουτέ ή τυρί τριμμένο. Στη συνέχεια τα τοποθετούμε ή τα ψήνουμε στη σαλαμάνδρα ή 
σε δυνατό φούρνο, ώστε να σχηματιστεί μία ροδοκόκκινη κρούστα. Συμβουλή: για να μην 
καεί το παρασκεύασμα (η καζείνη του τυριού) είναι καλό να διαβρέξετε την επιφάνεια πριν 
το ροδίσετε με βούτυρο.

4.1.7.2.  Συμβουλές για τη σχάρα και τρόποι ψησίματος φιλέτων 

●  Κάτω από το κάρβουνο βάζουμε άμμο για να κρατάει τη θερμοκρασία και να μην εξα-
πλωθεί η φωτιά σε περίπτωση ατυχήματος.

●  Εφόσον ανάψουν τα κάρβουνα τα σκεπάζουμε ελαφρώς με στάχτη για να μη κάψουν το 
παρασκεύασμα.

●  Κατά τη διάρκεια του ψησίματος ρίχνουμε στα κάρβουνα αρωματικά βότανα, πχ ρίγανη, 
δενδρολίβανο, θυμάρι, ώστε το κάπνισμα να αρωματίσει το στοιχείο που ψήνετε.

●  Η σχάρα καθαρίζεται ζεστή με συρματόβουρτσα και από τις δυο πλευρές και σκουπίζε-
ται με βρεγμένο πανί πάρα πολύ καλά. Μην ξεχνάτε ότι τα καρβουνισμένα υπολείμματα 
τροφών είναι καρκινογόνα.
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Ο σερβιτόρος οφείλει πάντα να ρωτάει τον πελάτη πόσο ψημένο επιθυμεί το κρέας του, 
όταν βέβαια αυτό πρόκειται να γίνει «της ώρας» δηλαδή à la minute (βλ. Πίνακα: Κατη-
γορίες ψησίματος φιλέτου μόσχου και αρνιού για παρασκευές à la minute) . Οι βαθμοί 
ψήσεως φιλέτων και μπριζόλας για το μοσχάρι και το αρνί εξαρτώνται από την επιθυμία του 
πελάτη. Οποιαδήποτε επιλογή πρέπει να είναι αποδεκτή από το σερβιτόρο και το μάγειρα. 
Τα πιάτα που χρησιμοποιείτε για το σερβίρισμα θα πρέπει να είναι ζεστά, σχεδόν καυτά, 
ώστε να μη βγει το αίμα από το φιλέτο και είναι αντιαισθητικό.

Χαρακτηρισμός
Εσωτερική 

θερμοκρασία
Περιγραφή Φωτογραφία

Bleu (Γαλλικά)
Ver� rare (Αγγλικά)
Πολύ ωμό

50°C - 122°F
Ελαφριά ψημένη 
κρούστα. Πολύ 
δυνατή φωτιά.

Saignant 
Rare
Με το αίμα του

57°C – 134,6°F
Ελαφριά κρούστα. 
Κόκκινο κατά 75%

Saignant-à-point 
Medium rare
Μισό ωμό

62°C – 143,6°F
Καφέ κρούστα,
Κόκκινο στο κέντρο 
50% ωμό.

Ά point
Medium
Μισό ψημένο

66°C – 150,8°F
Καφέ κρούστα,
ροζοκόκκινο στο 
κέντρο

Ά point-bien cuit 
�ell done
Καλοψημένο

69°C – 156,2°F
Καφέ κρούστα, ροζ 
στο κέντρο

Bien cuit 
Ver� well done
Αρκετά ψημένο

77°C – 161,6°F
Καφέ κρούστα,
Καφέ στο κέντρο

Πίνακας 4.3.  Κατηγορίες ψησίματος φιλέτου μόσχου και αρνιού για παρασκευές à la 
minute

4.1.7.3.  Συμβουλές για τη σούβλα και τα καπνιστά

●  Για να πιάσει το αλατοπίπερο εξωτερικά του στοιχείου που πρόκειται να ψήσουμε το 
αλείφουμε με λίγο σπορέλαιο πριν το πασπαλίσουμε.
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●  Κάνουμε κρέατα που έχουν αρκετό λίπος ή τα τυλίγουμε με λίπος (πχ σκέπη, λαρδί).

●  Η κατασκευή της σούβλας πρέπει να μας δίνει τη δυνατότητα διαβάθμισης και το παράλ-
ληλο ψήσιμο δύο παρασκευών, πρέπει δηλαδή να προτιμήσουμε τη διπλή σούβλα.

Κοντοσούβλι Κεμπάπ (σε κομμάτια)

Δ
ια

φ
ορ

ές

Είδη κρέατος
Μοσχάρι, χοιρινό, 

κοτόπουλο
Χοιρινό, αρνί/κατσίκι, κοτόπουλο 

τυλιγμένο με σκέπη

Μέγεθος κομματιών 
κρέατος

Μικρά Μεγάλα

Μέγεθος σούβλας Μικρή Μεγάλη

Όγκος Ατομική μερίδα Για πολλά άτομα

Ποιότητα κρέατος Β κατηγορία Β και Γ κατηγορία

Αρωματικά ∆εν έχει λαχανικά.
Έχει λαχανικά (ντομάτα, πιπεριά 

κόκκινη/πράσινη, κρεμμύδι)

Μαρινάδα
Αρκετή γλυκιά πάπρικα 

και ξύδι
Λίγο πουρέ σκόρδο, λάδι και ξύδι

Πίνακας 4.4. ∆ιαφορές Κοντοσούβλι με Κεμπάπ

Καπνιστά: μπορούμε να αρωματίσουμε όλα τα κρέατα, αρκεί να έχουμε τις ιδανικές συν-
θήκες, δηλαδή ξερό αέρα με πριονίδια οξιάς και χαμηλή θερμοκρασία (110-130 βαθμούς 
Κελσίου) για αρκετή ώρα. Συνήθως η διαδικασία γίνεται σε ηλεκτρονικούς φούρνους 
καπνίσματος. Το ψυχρό κάπνισμα ξεκινά από θερμοκρασίες 25-35ο C ενώ υπάρχει και το 
υγρό κάπνισμα του οποίου η παρασκευή εκτελείται σε αρωματικό εκχύλισμα καπνού.

4.1.7.4.  Σοτέ VS τηγανιτών

Τα τηγανιτά εδέσματα έχουν κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές. Τι από όλα αυτά όμως είναι 
αλήθεια; Το σίγουρο είναι πως όσο λιγότερη ποσότητα λίπους καταναλώνει ο άνθρω-
πος τόσο καλύτερα για την υγεία του. Σίγουρα ένα απορροφητικό χαρτί ή η χρήση σχάρας 
βοηθά σε μεγάλο βαθμό τη μείωση λιπών και ελαίων. Καλές πρακτικές για τηγάνισμα ανα-
λύονται στην παράγραφο «Συστατικά των τροφίμων».

●  Βαθύ τηγάνισμα (friture): Είναι το τηγάνισμα σε αρκετό λάδι, ώστε να πάρει το παρα-
σκεύασμα ομοιόμορφο χρώμα. 

●  Σοτέ τηγανιτά (saut�): Στα γαλλικά «σοτέ» σημαίνει «αναπηδώ», κουνάω το τηγάνι με 
τέτοιο τρόπο ώστε να κάνω το στοιχείο να αναπηδήσει μέσα στο τηγάνι. Είναι ο γνωστό-
τερος τρόπος μαγειρέματος, καθώς δεν επιτρέπει την απορρόφηση μεγάλης ποσότη-
τας λαδιού. Χαρακτηριστική παρασκευή είναι οι πατάτες σοτέ με δύο τεχνοτροπίες, τις 
οποίες βράζουμε, κόβουμε σε ροδέλες και τις σοτάρουμε ώστε να δημιουργήσουν μια 
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τραγανή κρούστα. Τα ψάρια μπορούμε να τα τηγανίσουμε αφού πρώτα τα περάσουμε 
από κοσκινισμένο αλεύρι. Μπορούμε επίσης να τα πανάρουμε  με αλεύρι, ασπράδι 
αβγού και φρυγανιά σικάλεως τριμμένη (πανέ αλά αγγλέζ). Ακόμα μπορούμε να τα 
περάσουμε από κάποιο χυλό-κουρκούτι (πατ-α-φριρ), παρασκευασμένο από μαγιά 
ψωμιού, νερό, αρωματικά βότανα (ψιλοκομμένο μαϊντανό, βασιλικό). Σίγουρα υπάρ-
χουν και άλλοι τρόποι, όπως να τα πανάρουμε  σε σκόνη πατάτας,  νιφάδες πατάτας, 
νιφάδες δημητριακών, και να τα αρωματίσουμε με διάφορα ψιλοκομμένα αρωματικά 
λαχανικά ή και τυριά. 

Συμβουλή του σεφ: για να διατηρήσετε ένα όμορφο σχήμα στο παρασκεύασμα 
και για να μη σας κολλήσουν τα τηγανητά σας, κόψτε ένα κομμάτι λαδόκολλα 
στο μέγεθος του τηγανιού. Ψαλιδίστε σε πέντε σημεία ώστε να περνάει το λάδι 
και τοποθετήστε το στον πάτο του τηγανιού. ∆εν υπάρχει περίπτωση να καεί 

ούτε να πάρει φωτιά. Απλώς θα προστατεύσει το λάδι σας από τα καμένα στοιχεία και 
τη μορφή του στοιχείου. 

●  Τηγανιτά σε γουόκ (wok): Γνωστός τρόπος μαγειρέματος από την κινεζική κουζίνα. 
Μέθοδος: ∆υνατή φωτιά (φλόγα) με λίγο λάδι (σουσαμέλαιο) όπου σωτάρονται στοι-
χεία κομμένα σε μικρά κομμάτια. Το πλεονέκτημα είναι ότι έχει μικρό χρόνο μαγειρέ-
ματος αλλά αυξημένο χρόνο προετοιμασίας. Είναι ιδανικός τρόπος για παρασκευές à la 
minute (δημιουργούνται σε χρόνο λιγότερο από 10΄). 

Συμβουλή του σεφ: Τηγανίστε τα κεφτεδάκια και τα ψάρια με κορν φλάουρ αντί 
για αλεύρι. Το τελικό αποτέλεσμα θα έχει ροδοκόκκινο χρώμα και θα ρουφή-
ξουν το ένα τρίτο του λαδιού σε σχέση με τη παλιά μέθοδο (αλεύρι).

 
4.1.7.5.  Στον ατμό VS Μπεν Μαρί 

●  Στον ατμό: «αλά βαπέρ» (à la vapeur): Έτσι επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα υλικά ώστε να 
διατηρήσουν αναλλοίωτο το σχήμα και τη γεύση τους. Τοποθετούμε ένα σιτάκι μέσα σε 
ένα σκεύος με νερό. Από τον ατμό που δημιουργείται ψήνεται το παρασκεύασμα.

●  Μπεν Μαρί (bain Marie): Στα γαλλικά σημαίνει «το μπάνιο της Μαρίας». Παίρνουμε  μια 
κατσαρόλα με ζεστό νερό και τοποθετούμε από πάνω ένα άλλο σκεύος το οποίο ακου-
μπάει στο νερό. Στο δεύτερο στεγνό σκεύος ζεσταίνουμε σοκολάτα, δημιουργούμε σάλ-
τσες, ψήνουμε αφράτα αβγά. Ο λόγος που επιλέγουμε το συγκεκριμένο τρόπο μαγειρέ-
ματος είναι για να προφυλάξουμε συστατικά του στοιχείου που καίγονται όταν βρίσκο-
νται σε θερμοκρασίες άνω των 70ο C.
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4.1.8.  Κατηγορίες και τρόποι δεσίματος σαλτσών, ζωμών και σουπών

Κατηγορίες των υγρών εδεσμάτων:
1. Βάσει θερμότητας: κρύες και ζεστές.
2. Βάσει υφής: δεμένες και άδετες.
3. Βάσει χρώματος: λευκές και σκούρες.
4. Βάσει γεύσης: γλυκιά, αλμυρή, ξινή, πικρή.

Τρόποι δεσίματος υγρών εδεσμάτων

Η τάση των εδεσμάτων από το 2010 και μετά είναι να μη σερβίρονται σάλτσες με πολύ υγρό, 
αλλά αρκετά συμπυκνωμένες.

1.  Αλεύρι με λιπαρή ουσία (ψημένα)= roux*3 (ρου, το οποίο διακρίνεται σε λευκό, ξανθό, 
σκούρο, ανάλογα το πόσο θα το ψήσετε). Αναλογία: 3/5 αλεύρι + 2/5 λιπαρή ουσία (βού-
τυρο ή σπορέλαιο ή ελαιόλαδο ή μαργαρίνη)

2. Αλεύρι με λιπαρή ουσία (δουλεμένα στο χέρι) = beurre magner*
3.  Κορν φλάουρ (corn flour) ή νισεστέ με κρύο υγρό (νερό). Αναλογία: 2/3 κορν φλάουρ + 

1/3 νερό
4. Αβγό
5. Ζελατίνα
6. Εξάτμιση υγρών = jus*
7. Με λαχανικά (πουρέ) = coulis*
8. Κολλώδη ουσία από ρύζι.
9. Κρέμα γάλακτος = crème fraîche*
10. Τυρί (πχ κασέρι, παρμεζάνα)
11. Μέλι ή καραμέλα αρκετά εξατμισμένο στοιχείο

Παραδείγματα και εφαρμογές

Για την τελειοποίηση μιας συνταγής συνήθως οι επαγγελματίες μάγειροι επεξεργάζονται τα 
προϊόντα με 2-6 διαφορετικές τεχνοτροπίες:
Ø		Για την παρασκευή ενός κοκκινιστού σοτάρετε σε δυνατή φωτιά και ψήστε στο φούρνο 

μέσα σε κατσαρόλα ή γάστρα (δύο μέθοδοι μαγειρικής).
Ø		Για την παρασκευή παντεσπανιού τούρτας, λιώνετε σοκολάτα σε μπεν μαρί, το αναμει-

γνύετε σε μίξερ με τα υπόλοιπα υλικά και ψήνετε το παντεσπάνι στο φούρνο.

3. *Μετάφραση στα γαλλικά
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Ø		Για την παρασκευή παστίτσιου, βράζετε τα ζυμαρικά, σοτάρετε και βράζετε τον κιμά, 
βράζετε την μπεσαμέλ και τέλος ψήνετε στο φούρνο.

4.1.9.  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

    Ερωτήσεις

1. Τι ονομάζουμε μαγειρική και τι γαστρονομία;

2. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε κοντοσούβλι και κεμπάπ;

3. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε σοτέ και τηγανιτή γαρίδα;

4. Ποιοι είναι οι βαθμοί ψήσεως των φιλέτων μόσχου;

5. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ βραστό και ποσέ κοτόπουλο;

        Ασκήσεις

1.  Στις παρασκευές ποσέ το νερό πρέπει να βράζει.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Στις παρασκευές μπρεζέ το κρέας είναι λευκό και έχει πολλά υγρά.

    Σωστό                                              Λάθος

3. Η διαφορά του ραγού από το κοκκινιστό είναι ότι το δεύτερο έχει πιο κόκκινη σάλτσα.

    Σωστό                                              Λάθος

4. Saignant ονομάζεται ο βαθμός ψήσεως φιλέτου που δεν έχει αίμα

    Σωστό                                              Λάθος

5. Για να μαγειρέψετε μια αφράτη ομελέτα τότε πρέπει να την κάνετε σε μπεν μαρί.

    Σωστό                                              Λάθος
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6. Όρος à la minute σημαίνει:
 α) ότι το παρασκεύασμα ψήνεται «της ώρας».
 β) ότι η παραγγελία θα αργήσει λίγα λεπτά.
 γ) ότι το κρέας θα είναι ελαφρώς ψημένο.
 δ) ότι το συγκεκριμένο φαγητό πάει με κρασί.

7. Όρος medium για το ψήσιμο του φιλέτου σημαίνει:
 α) 25% ψημένο και 75% με αίμα
 β) 50% ψημένο και 50% με αίμα
 γ) 75% ψημένο και 25% με αίμα
 δ) 100% ψημένο και 0% με αίμα

8. Όρος ver� well done για το ψήσιμο του φιλέτου σημαίνει:
 α) 25% ψημένο και 75% με αίμα
 β) 50% ψημένο και 50% με αίμα
 γ) 75% ψημένο και 25% με αίμα
 δ) 100% ψημένο και 0% με αίμα

9. Ο ιδανικός τρόπος παναρίσματος για εδέσματα είναι:
 α) με αλεύρι
 β) με κορν φλάουρ ή νισεστέ
 γ) με αμύγδαλα
δ) με σταφίδες

10.  Η τεχνοτροπία μαγειρέματος «à la grecque», δηλαδή αλά ελληνικά (α λα γκρεκ), είναι το 
έδεσμα που χαρακτηρίζεται από: 

 α) κόκκινη σάλτσα, ελαφρώς πικάντικη με αρωματικά
 β) κόκκινη σάλτσα με καπνιστό άρωμα
 γ) λευκή σάλτσα με λεμόνι
 δ) λευκή σάλτσα με αρωματικά
 

Απαντήσεις ασκήσεων
1. Λ 2. Λ 3. Σ 4. Λ 5. Σ
6. α) 7. γ) 8. δ) 9. β) 10. α)
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Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση 

Ατομική ή ομαδική άσκηση
1. Πώς θα πρέπει να καταμερίσετε τις τεχνοτροπίες μαγειρέματος των εδεσμάτων για ένα 

μενού à la carte ενός γκρουπ 50 ατόμων που κατέφθασαν αιφνιδίως στο εστιατόριό 
σας; ∆ώστε ένα παράδειγμα για ένα μενού (ορεκτικό, πρώτο πιάτο, κυρίως, επιδόρ-
πιο) που αποτελείται από μπαρμπούνι, κοτόπουλο, πατάτες, καρότο, μανιτάρι και όποια 
άλλα τρόφιμα επιθυμείτε εσείς. Για κάθε πιάτο πρέπει να παρουσιάσετε μια διαφορετική 
τεχνική.

2.  Συντάξτε τρεις κατηγορίες εδεσμάτων βάσει του τρόπου μαγειρέματός τους (πχ ψητά 
σχάρας, μαγειρευτά, ψητά σούβλας) και αναγράψτε τρία εδέσματα για το καθένα. Πρέ-
πει να επιλέξετε ανάμεσα από δύο κρεατικά, 12 λαχανικά και δύο φαρινοειδή. Κάθε 
πιάτο θα περιέχει ένα κρεατικό, δύο γαρνιτούρες διαφορετικών παρασκευών, μία σάλ-
τσα (προαιρετικά). 

3.  Ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος μαγειρέματος για κιμά που προορίζεται για μπιφτέκι; 
Ποιον τρόπο μαγειρέματος θα επιλέγατε για ένα γεύμα βάφτισης για τη συγκεκριμένη 
παρασκευή και ποιες δυο γαρνιτούρες;

4.  Ποια είναι η καλύτερη τεχνοτροπία μαγειρικής για παρασκευή σνίτσελ πανέ που προο-
ρίζεται για γεύμα γάμου 150 ατόμων με δύο γαρνιτούρες και δύο σάλτσες επιλογής; 

5.  Πόσες μεθόδους μαγειρικής πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την παρασκευή ενός μου-
σακά; ∆ιαθέσιμος χρόνος για να ολοκληρώσετε το ψήσιμό του: τρεις ώρες συνολικά. 
Να λάβετε υπόψη ότι:

	 ●  Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε παράλληλες μεθόδους για να εξοικονομήσετε χρόνο.

	 ●  Το τελικό έδεσμα πρέπει να έχει όσο γίνεται λιγότερο λάδι.

	 ●  Θα έχετε στη διάθεσή σας μόνο μία εστία φωτιάς.

	 ●  Θα πρέπει να υπολογίσετε μία ώρα για ψήσιμο στο φούρνο, μία ώρα αναμονή σε 
μπεν μαρί για να δέσουν τα συστατικά, 30΄ προετοιμασία για κάθε έδεσμα: μελιτζά-
νες, πατάτες, κιμά, και 15΄για τη μπεσαμέλ.

4.1.10.  Βοηθητικό υλικό μελέτης

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Davis, Β. & Stone, S. (1998). Food & Beverage management. 3η έκδοση, Ηνωμένο Βασίλειο: 
Butterworth-Heinemann.
Lundberg, Donald (1994). The hotel and restaurant business. 6η έκδοση. Καναδάς: CBI.
Αλεξίου, Ι. (2010). Τέχνη & γεύση 1. Θεσσαλονίκη: Σύγχρονοι Ορίζοντες.
Γρηγοριάδου, Ε. (2004). Εδεσματολόγιον Μακεδονίας. Αυθεντικές συνταγές μαγειρικής και 
ζαχαροπλαστικής. Αθήνα: Κοχλίας.
Επίκουρος (2006). Κριτική του γευστικού λόγου. ∆οκίμια πάνω στη φιλοσοφία, τέχνη και 
κουλτούρα του φαγητού. Αθήνα: Κέδρος.
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Καρδούλης, Α. (2004). Οδηγός Τροφίμων και Ποτών, τρίγλωσσο ερμηνευτικό λεξικό. Αθήνα: 
Ιδιωτική Έκδοση.
Κοχυλά, Ν. (2003). Η Ελλάδα της Γεύσης. Οδοιπορικό στη μαγειρική παράδοση και συντα-
γές από όλη την Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Σκιούμος, Ν. (2004). Εστιατορική τεχνική και ∆ιοίκηση.  Αθήνα: Interbooks.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Λέσχη Αρχιμαγείρων Θεσσαλονίκης: www.chefsclub.gr

●  Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτη: www.chefsofcrete.gr 

●  Λέσχη Αρχιμαγείρων Αθηνών: www.chefclub.gr 

●  Λέσχη Αρχιμαγείρων Κέρκυρας: www.chefscorfu.gr

●  Λέσχη Αρχιμαγείρων ∆ωδεκανήσων:  www.chefclubrhodes.gr

●  Παγκόσμιος Σύλλογος Αρχιμαγείρων: www.wacs2000.org

●  Σύλλογος Αρχιμαγείρων Ευρώπης: www.euro-toques.org 

●  Ανάλυση των μαθημάτων σχολών ξενοδοχειακών σπουδών στην Ευρώπη με έμφαση 
στον επισιτισμό: www.bocuse.fr, www.lenotre.gr, www.cordonblue.fr, www.ritzparis.
com, www.vatel.gr 

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα Ομάδας ∆ιατροφολόγων: www.diatrofologos.com/images/public/ 
pdf/nutrition_articles_GR/Health�_cooking_techniques-gr.pdf

●  Ιδιωτική Ιστοσελίδα εταιρίας εμπορίας αλιευμάτων: www.sea-world.gr/ default.
aspx?Index=999&Id=43&LangId=1

●  Ιστοσελίδα συμβουλών επαγγελματικής εστίσης: www.estiassis.gr/showindex.
php?id= 118&page_id=10

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα Ομάδας ∆ιατροφολόγων: www.dietst�le.gr/s�n_tropoi.html

4.1.11.  Ενδεικτική βιβλιογραφία

Bocuse. P, και άλλοι (2010). The New Professional Chef. 6 η έκδοση. Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής: Εκδόση του Culinar� Institute of America, σελ. 12-32.

Escoffier, Α. (1921, έκδοση στα Αγγλικά 1979). The Complete Guide to the Art of Modern 
Cooker�. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: John �ale� & Sons, σελ. 22-56.

�a�ne, G. (2003). Professional Cooking. 5η έκδοση. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Σχολή 
Le Cordon Bleu (John �ale� & Sons), σελ. 16-83.
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γές από όλη την Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Σκιούμος, Ν. (2004). Εστιατορική τεχνική και ∆ιοίκηση.  Αθήνα: Interbooks.
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●  Παγκόσμιος Σύλλογος Αρχιμαγείρων: www.wacs2000.org

●  Σύλλογος Αρχιμαγείρων Ευρώπης: www.euro-toques.org 

●  Ανάλυση των μαθημάτων σχολών ξενοδοχειακών σπουδών στην Ευρώπη με έμφαση 
στον επισιτισμό: www.bocuse.fr, www.lenotre.gr, www.cordonblue.fr, www.ritzparis.
com, www.vatel.gr 

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα Ομάδας ∆ιατροφολόγων: www.diatrofologos.com/images/public/ 
pdf/nutrition_articles_GR/Health�_cooking_techniques-gr.pdf

●  Ιδιωτική Ιστοσελίδα εταιρίας εμπορίας αλιευμάτων: www.sea-world.gr/ default.
aspx?Index=999&Id=43&LangId=1

●  Ιστοσελίδα συμβουλών επαγγελματικής εστίσης: www.estiassis.gr/showindex.
php?id= 118&page_id=10

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα Ομάδας ∆ιατροφολόγων: www.dietst�le.gr/s�n_tropoi.html

4.1.11.  Ενδεικτική βιβλιογραφία

Bocuse. P, και άλλοι (2010). The New Professional Chef. 6 η έκδοση. Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής: Εκδόση του Culinar� Institute of America, σελ. 12-32.

Escoffier, Α. (1921, έκδοση στα Αγγλικά 1979). The Complete Guide to the Art of Modern 
Cooker�. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: John �ale� & Sons, σελ. 22-56.

�a�ne, G. (2003). Professional Cooking. 5η έκδοση. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Σχολή 
Le Cordon Bleu (John �ale� & Sons), σελ. 16-83.

Θεοδωρέλλης, Χ. (2011). Επιστήμη και Τεχνογνωσία στη Μαζική Εστίαση. Θεσσαλονίκη: Ιδι-
ωτική έκδοση, σελ. 15.

Κεραμέας, Ζ. (1994). Μαγειρική Τέχνη. Θεσσαλονίκη: Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, 
σελ. 8-15.

Ματάλα, Αν.-Λ.(2008). Ανθρωπολογία της ∆ιατροφής. Αθήνα: Παπασωτηρίου, σελ. 15-16.

Μπόσκου, ∆. (1997). Χημεία Τροφίμων. 4η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Γιαρταγάνη, σελ.157-159, 
240-242.

Παλησίδης, Γ. (2006). Σύνθεση εδεσματολογίου και Μαγειρική Τέχνη. Θεσσαλονίκη: Σημει-
ώσεις μαθήματος στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων-Εργαστήριο Γαστρονομίας. σελ. 15-22.

Παραδείση, Χ. (1989). Η μεγάλη μαγειρική και ζαχαροπλαστική.3η έκδοση. Αθήνα: Τερζό-
πουλος

Σαράντος, Ν. & Χειλαδάκης, Σ. (2005). Ελληνική και ∆ιεθνής Κουζίνα Ι. Αθήνα: ΟΤΕΚ, σελ. 
31-50.

4.1.12.  Σύνοψη

Η γνώση των τεχνοτροπιών μαγειρικής αξιοποίησης εδεσμάτων είναι πολύ σημαντική για 
τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Κάθε εργαζόμενος που θέλει να ονομάζεται επαγγελμα-
τίας οφείλει να διαφυλάσσει τα συμφέροντα της επιχείρησης και να ακολουθεί την πολι-
τική και στρατηγική του ∆ιευθυντή ή του Ιδιοκτήτη αναλόγως. Η γνώση των τεχνικών θα 
οδηγήσει τον επαγγελματία να επιτύχει μια αρμονική διαχείριση των πρώτων υλών. Η 
«αρχή σύνταξης εδεσματολογίου» αναφέρει πως η επιτυχία στη λειτουργία μιας επισιτι-
στικής μονάδας βασίζεται στα λίγα υλικά εποχής/τοπικά/οικολογικά, τα οποία μεταμορφώ-
νονται με τις πολλές τεχνοτροπίες σε ξεχωριστά εδέσματα, κρίνοντάς τα οπτικά, οσμωτικά 
και γευστικά.
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Εισαγωγή

Σκοπός

Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι η γνωριμία σου με τις νέες τεχνολογίες 
που εφαρμόζονται την τελευταία δεκαετία για την παραγωγή εδεσμάτων στην 
επαγγελματική εστίαση, και η εφαρμογή τους για την ανανέωση του εδεσμα-
τολογίου της επιχείρησής σου.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να κατανοήσεις τη σημασία της διαχείρισης υλικών με μηχανήματα 
τεχνολογίας για μια επισιτιστική επιχείρηση.

	 ●	  Να αναφέρεις τα σημαντικότερα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και τον 
τρόπο λειτουργίας τους.

	 ●	  Να προσδιορίζεις την εναλλακτική μέθοδο μαγειρικής για τη μίξη και 
παρουσίαση των προϊόντων σύμφωνα με τους πελάτες σου.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να πραγματοποιείς πειραματικές τεχνικές με τη χρήση μηχανημάτων 
νέων τεχνολογιών.
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	 ●	  Να αντικαταστήσεις τεχνικές παλαιού τύπου με νέες σε εδέσματα που 
επιδέχονται βελτίωση.

	 ●	  Να σχεδιάζεις σωστά τις μεθόδους μαγειρικής με τη χρήση μηχανη-
μάτων νέων τεχνολογιών.

■ Σε επίπεδο στάσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να τμηματοποιήσεις τις εργασίες σου σύμφωνα με τις μεθόδους 
μαγειρέματος.

	 ●	  Να εναρμονιστείς με τις απαιτήσεις των πελατών σου.

	 ●	  Να απομυθοποιήσεις τη φήμη ότι τα μηχανήματα νέας τεχνολογίας δε 
βοηθούν στον ανταγωνισμό.

Έννοιες – Λέξεις κλειδιά

Νέες τεχνολογίες, μηχανήματα, εξοπλισμός, διαχείριση υλικών, παρουσίαση 
εδεσμάτων, θερμοκρασίες ψησίματος.

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Η υποενότητα αυτή αναφέρεται στις σύγχρονες μαγειρικής αξιοποίησης των βρώσιμων 
προϊόντων. Περιγράφονται όλοι οι σύγχρονοι τρόποι μαγειρέματος αναλύοντας τους ορι-
σμούς με βάση τον τρόπο μετάδοσης θερμότητας, όπως συνέβη και στην προηγούμενη 
υποενότητα. Η εναρμόνιση των νέων μεθόδων μαγειρικής αξίζει να δοκιμαστεί και ο επι-
χειρηματίας πρέπει να αναδείξει τις πρωτότυπες ιδέες του στο καταναλωτικό κοινό του, το 
οποίο είναι αυτό που θα δώσει τις κατευθύνσεις. Γνωρίζοντας πως τα μηχανήματα τεχνο-
λογίας είναι αρκετά ακριβά, θα αναδειχθούν διαμέσου της παρουσίασης αυτής τα προτε-
ρήματά τους. Οι μοντέρνοι τρόποι μαγειρικής επιδιώκουν να ελαττώσουν το χρόνο παρα-
σκευής εδεσμάτων, να μειώσουν το κόστος κατανάλωσης ενέργειας (οικολογία και οικο-
νομία), να αυξήσουν το ποσοστό διατήρησης των θρεπτικών συστατικών και να δυναμώ-
σουν την ικανοποίηση της γεύσης.
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4.2.1.  Ανάλυση τεχνοτροπιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών στα μηχανήματα

Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε περιγραφικά ορισμένους τρόπους μαγειρικής αξιο-
ποίησης των τροφών που θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια. Σκοπός της βιομηχα-
νίας εξοπλισμού επαγγελματικών μονάδων εστίασης είναι να βοηθήσουν τους επαγγελμα-
τίες να γίνουν ανταγωνιστικοί και να προσαρμόζονται στην εκάστοτε μορφή της κοινωνίας. 
Η ηλεκτρονική τεχνολογία έχει εισβάλλει πολύ γρήγορα στην καθημερινότητά μας, και έτσι 
πλέον η τεχνολογία δεν είναι ξένη στους επαγγελματίες, ακόμη και σε αυτούς που δεν τη 
γνώρισαν ως μαθητές στη σχολή τους. Σχετικά με την τεχνολογία στην παροχή υπηρεσιών, 
στο σέρβις, θα γίνει μνεία σε επόμενο κεφάλαιο που αφορά το σαλόνι του εστιατορίου/ανα-
ψυκτηρίου.

Σημαντικό για κάθε επιχείρηση είναι να διαθέτει προσωπικό εναρμονισμένο με την πολι-
τική και στρατηγική του ιδιοκτήτη ή του διευθυντή. Στην προηγούμενη δεκαετία είχε παρα-
τηρηθεί μια αρνητική διάθεση των παλαιότερων μαγείρων για εναρμόνιση των τεχνικών 
τους με τις νέες τεχνολογίες και κυρίως στη χρήση των steamer (10 και 20 containers/
ταψιών). Αυτό οφειλόταν κυρίως στο γεγονός ότι δεν είχε γίνει αρκετή προσπάθεια από τη 
βιομηχανία, τους κατασκευαστές, για να κατανοήσει ο επαγγελματίας τα οφέλη των νέων 
μηχανημάτων (Παλησίδης, 2009). 

Η νέα τεχνολογία απαιτεί προγραμματισμό και έχει στόχο τη συστηματοποίηση της εργα-
σίας, ώστε να βελτιώσει και να σταθεροποιήσει την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Σκο-
πός της βιομηχανίας είναι να δημιουργήσει «πράσινα» μηχανήματα για νέες μεθόδους 
μαγειρέματος με στόχο τη μείωση των αποβλήτων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και 
την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων εστίασης. 

Εικόνα 4.1. Μονάδα μαγειρικής εστίασης της εταιρίας εστίασης Taco Bell (USA)
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εταιρία Taco Bell4, ιδιοκτησία της εταιρίας Pepsico S.A, 
η οποία αντικατέστησε τις παλιού τύπου ψησταριές με μια νέου τύπου, η οποία έχει όλα τα 
παραπάνω πλεονεκτήματα5. Η νέα μηχανή ονομάζεται Grill-To-Order και έχει σκοπό να 
εξοικονομήσει 5.900$ από ηλεκτρική ενέργεια σε κάθε κατάστημα! 

Στη συνέχεια παραθέτονται ορισμένες από τις νέες τεχνολογίες που μπορούν να φανούν 
πολύ χρήσιμες στον επαγγελματία των μονάδων εστίασης.

4.2.2.  Στον ατμό (steaming)

Περιγραφή: Το τρόφιμο μαγειρεύεται σε ατμό παραγόμενο από νερό.

Εξοπλισμός:  Εστίες θέρμανσης (ηλεκτρικές, μαγνητικές ή γκαζιού) 
με χύτρες ατμού, ηλεκτρικά καζάνια πίεσης (steamers) ή με ατμο-
γεννήτριες (jet steamers).

Μετάδοση θερμότητας: Με μεταφορά στον ατμό.

Θερμοκρασία: 110-121 °C.

Χρόνος μαγειρέματος: Από μερικά λεπτά μέχρι μία ώρα.

Τεχνικές: α) Σε χαμηλή πίεση (<700mbar πάνω από την ατμοσφαιρική), β) Σε υψηλή πίεση 
με υπέρκορο ατμό (700-1000mbar πάνω από την ατμοσφαιρική).

Τρόφιμα: Κρέας, πουλερικά, ψάρια, μαλάκια, οστρακόδερμα, αβγά, ζυμαρικά, λαχανικά, 
φρούτα, δημητριακά, όσπρια, κατεψυγμένα τρόφιμα, προμαγειρεμένα τρόφιμα. 

Οφέλη:

●  Να εξοικονομηθεί χρόνος και ενέργεια.

●  Να μη χαθούν πολλές από τις απαραίτητες διατροφικές και ευχημικές («νοστιμάδα») 
ουσίες.

Σχόλια:

●  Πρέπει να υπάρχει πάντα αρκετό διαθέσιμο νερό για την παραγωγή ατμού.

●  Ιδιαίτερα μέτρα ατομικής προστασίας πρέπει να παίρνονται για την αποφυγή ατυχημά-
των.

●  Πρέπει να γίνεται έλεγχος της εσωτερικής θερμοκρασίας, καθώς στο τέλος το τρόφιμο 
μπορεί να μαγειρευτεί μόνο εξωτερικά.

4.2.3.  Καψάλισμα (scorching / flambé)

Περιγραφή: Το τρόφιμο εκτίθεται σε γυμνή φλόγα.

4. Η Taco Bell είναι εταιρία ταχυφαγίας με μενού κυρίως από το Μεξικό και τη λατινική Αμερική. Στην 
Αμερική αριθμεί 5.600 εστιατόρια φαστ φουντ (2010).

5. Πηγή ηλεκτρονική εφημερίδα: www.enn.com/business/article/35712
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Εξοπλισμός: Καμινέτα γκαζιού ή οινοπνεύματος, εστίες γκαζιού, πυρίμαχα σκεύη (για 
flamb�).

Μετάδοση θερμότητας: Με μεταφορά σε αέρα και με ακτινοβολία από τη φλόγα.

Θερμοκρασία 200-300 °C.

Χρόνος μαγειρέματος: Μερικά δευτερόλεπτα.

Τεχνικές: Κοινό καψάλισμα πάνω από γυμνή φλόγα.

«Σβήσιμο» και ανάφλεξη (flamb� στα γαλλικά): κατά το σοτάρισμα σε εστία γκαζιού «σβή-flamb� στα γαλλικά): κατά το σοτάρισμα σε εστία γκαζιού «σβή-� στα γαλλικά): κατά το σοτάρισμα σε εστία γκαζιού «σβή-
νεται» το φαγητό με την απότομη προσθήκη κάποιου αλκοολούχου ποτού και προκαλείται 
ανάφλεξη στους ατμούς της αιθανόλης. 

Τρόφιμα: Κρέας, πουλερικά, ψάρια, οστρακόδερμα, λαχανικά, ρύζι, ζυμαρικά, τυριά, σάλ-
τσες, γλυκίσματα (φρούτα, κρέπες).

Οφέλη: 

●  Να αποκτήσει το τρόφιμο εκείνα τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του καψα-
λισμένου που προέρχονται από αντιδράσεις καραμελοποίησης, οξειδωτικής αμαύρω-
σης, αποκαρβοξυλίωσης, απαμίνωσης μέχρι και μερικής απανθράκωσης.

●  Να γίνει η παρασκευή του φαγητού πιο γρήγορα και πιο θεαματικά.

Σχόλια:

●  Απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας και εμπειρία για την αποφυγή πυρκαγιάς. Απο-
φύγετε να πραγματοποιήσετε φλαμπάρισμα κοντά σε πελάτες, λόγω της πιθανότητας 
ανάφλεξης του τραπεζομάντιλου ή του καψαλίσματος τριχών των πελατών.

●  Για να πετύχει η ανάφλεξη πρέπει το ποτό να είναι λίγο ζεστό ή να έχει διαλυθεί σε αυτό 
ικανή ποσότητα αλατιού για προκληθούν ατμοί αιθανόλης.

4.2.4.  Υπέρυθρες (infrared)

Περιγραφή: Το τρόφιμο θερμαίνεται από λάμπες που εκπέμπουν 
υπέρυθρη ακτινοβολία.

Εξοπλισμός: Ειδικές θερμάστρες υπερύθρου.

Μετάδοση θερμότητας: Με ακτινοβολία από τις λάμπες υπερύθρου, 
με αγωγή από τις θερμαινόμενες επιφάνειες, με επαγωγή από την 
ενεργοποίηση κάποιων μορίων στο τρόφιμο (κυρίως του νερού).

Θερμοκρασία: 70-110°C.

Χρόνος μαγειρέματος: Από μερικά λεπτά μέχρι ένα δίωρο.

Τεχνικές: Η θερμοκρασία του τροφίμου εξαρτάται από την απόσταση από την πηγή της ακτι-
νοβολίας.
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Τρόφιμα: Μαγειρεμένα τρόφιμα.

Ιδιαίτερος σκοπός: Χρησιμοποιείται κυρίως για να διατηρηθούν το φαγητά ζεστά, για 
ξήρανση αλλά και καβούρντισμα.

4.2.5.  Μικροκύματα (microwaves)

Περιγραφή:  Το τρόφιμο μαγειρεύεται με μικροκύματα.

Εξοπλισμός: Φούρνοι μικροκυμάτων, σκεύη για φούρνους μικροκυμάτων (όχι μεταλλικά 
σκεύη, διότι δημιουργείται ανάφλεξη).

Μετάδοση θερμότητας: Με επαγωγή από την ενεργοποίηση των μορίων του νερού κυρίως 
στο τρόφιμο, με αγωγή από τις θερμαινόμενες επιφάνειες. Τα μόρια του νερού ζεσταίνονται 
και αρχίζουν να μετακινούνται γρήγορα. ∆ιά της τριβής επέρχεται το αποτέλεσμα της θέρ-
μανσης του στοιχείου.

Θερμοκρασία: 70-180°C.

Χρόνος μαγειρέματος: Μερικά λεπτά, ανάλογα το προϊόν/έδεσμα. 

Τεχνικές: Οι κλίμακες λειτουργίας των φούρνων μικροκυμάτων είναι σε μονάδες ηλεκτρι-
κής ισχύος �att.

Τρόπος θέρμανσης τροφίμου: Τα δοχεία με νερό περιστρέφονται μέσα στο φούρνο σε περι-
στρεφόμενους δίσκους. Η θερμοκρασία του τροφίμου εξαρτάται από την περιεκτικότητά 
του σε νερό (επιταχύνονται τα μόρια του νερού και από την τριβή τους παράγεται θερμό-
τητα). 

Τρόφιμα: Όλα χωρίς εξαίρεση αλλά κατά προτίμηση τα υγρά τρόφιμα

Οφέλη: 

●  Γρήγορο μαγείρεμα ή ζέσταμα μικρών ποσοτήτων

●  Γρήγορη απόψυξη κατεψυγμένων

●  Αποστείρωση σκευών

Σχόλια:

Αντίθετα με τις άλλες τεχνικές η θερμότητα μεταδίδεται από το κέντρο του τροφίμου προς 
τα έξω. 

Συμβουλή του σεφ: Μη βάζετε μεταλλικά σκεύη και αλουμινόχαρτο στο 
φούρνο των μικροκυμάτων, καθώς η επαγωγικά εκλυόμενη θερμότητα από 
τα μόρια των μετάλλων είναι πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα την ανάφλεξη του 
φούρνου. Μη χρησιμοποιείτε πλαστικά σκεύη που δεν έχουν σήμανση καταλ-

ληλότητας για μικροκύματα . Προσέξτε ιδιαίτερα μέχρι ποια ισχύ και για ποιες 
εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
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4.2.6.  Μαγνητικές εστίες (induction heating) 

Εφαρμόζονται όπου και οι εστίες γκαζιού ή ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουν καλύτερη από-
δοση θερμότητας όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και είναι ικανές να μειώσουν το 
χρόνο ψησίματος κατά 70% (1 λίτρα νερό βράζει-κοχλάζει σε 40 δεύτερα). 

Εικόνα 2.  Λειτουργία μαγνητικής εστίας (induction)

Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης συσκευής είναι η γρήγορη παρασκευή ημι-έτοιμων 
εδεσμάτων μπροστά στον πελάτη (action, show cooking). To μειονέκτημά της είναι ότι 
χρειάζεται προσοχή στη χρήση της και προϋποθέτει τη χρήση ειδικών σκευών με ειδική 
ένδειξη.

4.2.7.  Υδρόλουτρο (sous-vide) 

H μέθοδος sous-vide6 (μαγειρική υπό κενό) έχει διαδοθεί σε όλα τα καλά εστιατόρια του 
κόσμου από τους σπουδαίους Chefs de Cuisine: Heston Blumenthal, Kevin Sousa, Paul 
Bocuse, Michael Carlson, Thomas Keller, Ferran Adrià, Joël Robuchon, Alessandro 
Stratta. Το σακουλάκι μαγειρέματος είναι γνωστό εδώ και είκοσι χρόνια. Αυτό που κάνει τη 
διαφορά είναι το σύστημα ανάδευσης νερού και κατανομής θερμοκρασίας. Σημαντικό ρόλο 
έπαιξε η διάδοση της μεθόδου αυτής μέσω της τηλεόρασης. Είναι γνωστό πως το γλυκο-
ψημένο κρέας είναι πάντα πιο μαλακό. Το ψήσιμο στο κενό αέρος (ειδική σακούλα ψησίμα-
τος) έχει σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση γευστικών στοιχείων. Σε συνδυασμό με τη μακρο-

6. Η ιστορία του vaccum: Τη συγκεκριμένη μέθοδο την καθιέρωσε ο Γάλλος σεφ Georges Pralus to 1974, 
ο οποίος προσπάθησε να ψήσει το φουαγκρά (fois gras) χωρίς αυτό να συρρικνωθεί. Το συσκεύασε 
αεροστεγώς και στη συνέχεια το έψησε σε μπεν μαρί για πολλή ώρα και σε χαμηλή θερμοκρασία. Την 
προηγούμενη δεκαετία οι Ισπανοί σεφ ενέπλεξαν στο σύστημα εργασίας συμπληρωματικές εφαρ-
μογές, όπως το εν ψυχρώ και το εν θερμώ, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε παρασκευής. Πολύ 
σύντομα η βιομηχανία τελειοποίησε τη μέθοδο με τη δημιουργία του thermostat roner, ενός τερά-
στιοτ επαγγελματικού μπεν μαρί, με ελεγχόμενη θερμοκρασία και χρονοδιακόπτες που επιτρέπουν να 
ρυθμίζεται ο βρασμός ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε υλικού. Με αυτό τον τρόπο μαγειρεύουν, 
αλλά και συντηρούν, πολλά τρόφιμα. Σημερινοί πρωτοπόροι της «κουζίνας εν κενό» στον κόσμο είναι 
οι σεφ Joan Roca και Salvador Brugues. Στο βιβλίο τους «La cocina al vacio» παρουσιάζουν ιδιαίτε-
ρες συνταγές όπως αρνάκι γάλακτος μαγειρεμένο σε αγελαδινό γάλα, μήλο με πράσινο τσάι, ζελατίνα 
καφέ και παγωτό ευκάλυπτο.
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χρόνια έκθεση του εδέσματος σε χαμηλή θερμοκρασία στο νερό η κατάληξη ένα πραγμα-
τικά ιδιαίτερο αποτέλεσμα. 

Εικόνα 3.  Σακούλα για sous�vide και μηχάνημα roner

Ο χρόνος ψησίματος για ένα κομμάτι κρέας δύο μερίδων κυμαί-
νεται από 16-32 ώρες στους 60ο C (με ακρίβεια 0,03)! Η πίεση 
φτάνει τα 0,5-1 bar. Η σταθερή θερμοκρασία επιτυγχάνεται με τις 
μηχανές roner οι οποίες διατηρούν σταθερή τη θερμοκρασία σε 
όλο το σκεύος (ισοκατανομή θερμοκρασίας). Οι μελέτες έχουν 
αποδείξει πως η συγκεκριμένη μέθοδος ενδείκνυται για μαγεί-
ρεμα, διότι το προϊόν μέσα στη σακούλα αποστειρώνεται. 

4.2.8.  Gastrovac 

Εξέλιξη της χύτρας ταχύτητας ή ατμού είναι το gastrovac. Οι επιστήμονες των επαγγελμα-
τικών εργαλείων και εγκαταστάσεων εφεύραν στην Πολυτεχνική Σχολή της Βαλένθιας  μια 
νέα συσκευή μαγειρέματος/μαριναρίσματος η οποία προστατεύει τα θρεπτικά συστατικά 
των στοιχείων. Το πλεονέκτημα της χύτρας ταχύτητας είναι ότι μεταφέρει τη θερμοκρασία 
μέσω αέρα και ψήνει με λιγότερη ενέργεια, χωρίς να καίγεται το έδεσμα. Η αύξηση της πίε-
σης αυξάνει τη θερμοκρασία του ατμού με αποτέλεσμα να μεταφέρεται πιο γρήγορα μεγάλη 
ποσότητα ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, το φαγητό ψήνεται σε λιγότερο χρόνο. Ο ατμός που 
δημιουργείται εντός της χύτρας σε πίεση 15 psi (= 1,034 bar) έχει θερμοκρασία 125ο C, και 
αν διαφύγει απότομα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Το Gastrovac μαγειρεύ-
ει-μαρινάρει χωρίς οξυγόνο στους 55ο C για το νερό και στους 90ο C για το λάδι με πίεση 0,8 
bar. Στην πραγματικότητα γίνεται εμποτισμός του στοιχείου με τα υγρά-μαρινάδα να διαχέ-
ονται στο εσωτερικό του στοιχείου απότομα με πίεση από την αντλία κενού. 

Τα πλεονεκτήματα του Gastrovac είναι:

●  Υψηλή ένταση στη γεύση: Μαρινάρισμα, είτε ζεστό είτε κρύο στοιχείο.

●  ∆ιατήρηση φυσικών χρωμάτων.

●  Αυξημένη διατήρηση θρεπτικών συστατικών.

●  Αύξηση του χρόνου διατήρησης των στοιχείων.
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4.2.9.  Θερμαινόμενο Blender νέας γενιάς

H ανάγκη εξοικονόμησης χρόνου οδήγησε τους μηχανικούς να  
δημιουργήσουν την ειδική συσκευή θερμαινόμενου μπλέντερ. 
Η συγκεκριμένη συσκευή έχει την ικανότητα να ψήνει ομοιό-
μορφα καθώς περιστρέφεται ο κάδος του (όχι πάντα) και θερ-
μαίνεται ταυτόχρονα σε σημείο που ψήνει το εσωτερικό του. Η 
μέγιστη θερμοκρασία του ηλεκτρονικού δείκτη είναι 120ο C η 
οποία μεταφέρεται με επαγωγή. Τα παρασκευάσματα που μαγει-
ρεύονται στην περιστρεφόμενη κατσαρόλα είναι συνήθως σε 
μικρά κομμάτια και χωρίς κόκαλα, διότι μετά το πέρας του βρασίματος ξεκινά η διαδικασία 
της πολτοποίησης. Η μηχανή ενδείκνυται για παρασκευές σούπας και σαλτσών. 

4.2.10.  Συσκευή ψύξης και επεξεργασίας Jet

Οι έρευνες των καταναλωτών απέδειξαν πως τα κρύα εδέσματα έχουν απο-
κτήσει νέα υπόσταση στα μενού έναντι των ζεστών. Ίσως φταίει και η αύξηση 
της θερμοκρασίας της Γης… Το σίγουρο είναι πως οι Ελβετοί κατάφεραν να 
δώσουν στον επαγγελματία μάγειρα ένα εργαλείο ψύξης και διαχείρισης 
κατεψυγμένων εδεσμάτων. Ο ειδικός κάδος του (χωρητικότητας max 1.2Lt) 
τοποθετείται στην κατάψυξη ή στο Chiller με το ανάλογο επιθυμητό έδεσμα, 
πχ κρέας ψημένο με μανιτάρια και ζωμό (είτε γλυκό είτε αλμυρό) και στη 
συνέχεια αλέθεται στην ειδική μηχανή πατέντας PACOJET (videopacojet.
mesotronic.ch.)

4.2.11.  Μηχανή φιλτραρίσματος (Clarimax)

Ιδανική συσκευή για φιλτράρισμα ζωμών (κονσομέ), όπου με τη βοηθάει 
σκόνης από φύκια ο ζωμός βγαίνει διαυγής και απαλλαγμένος από τα λίπη 
και τα στοιχεία των προϊόντων.

4.2.12.  Βελονισμός (Fakir Cook)

Ιδανικός τρόπος ψησίματος για φιλέτα κρέατος και ψαριού. Το 
στοιχείο πρέπει να έχει μεγάλη επιφάνεια ώστε να συγκρατηθεί 
στις μύτες των ατσαλένιων καρφιών. Το σκεύος τοποθετείται 
έξτρα πάνω σε εστία ή φλόγα. Η μικρή επαφή του στοιχείου με το 
μέταλλο καθυστερεί τη μετάδοση της θερμότητας αλλά προσδίδει στο τελικό έδεσμα μια 
πιο υγιεινή ταυτότητα και πιο πλούσια υφή, λόγω της καλύτερης διατήρησης των υγρών 
στο εσωτερικό του.

4.2.13.  Μέθοδος επεξεργασίας, διαχείρισης έτοιμου φαγητού Cook & Chill

Όπως είναι γνωστό οι μέθοδοι διατήρησης μαγειρεμένων εδεσμάτων είναι οι παρακάτω:
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●  Ψύξη ➔ σερβίρισμα μέσα στις επόμενες πέντε μέρες (cook & chill)

●  Κατάψυξη ➔ σερβίρισμα μέσα στο επόμενο δίμηνο (cook & freeze)

●  Σερβίρισμα  ➔ μέσα στο επόμενο τετράωρο

Ο συνδυασμός της μαγειρικής, της ψύξης και της σύγχρονης τεχνολογίας οδήγησαν στην 
ανάπτυξη της μεθόδου «cook & chill» (μαγείρεμα & ψύξη), η οποία έχει αλλάξει τα δεδο-cook & chill» (μαγείρεμα & ψύξη), η οποία έχει αλλάξει τα δεδο-ook & chill» (μαγείρεμα & ψύξη), η οποία έχει αλλάξει τα δεδο-chill» (μαγείρεμα & ψύξη), η οποία έχει αλλάξει τα δεδο-hill» (μαγείρεμα & ψύξη), η οποία έχει αλλάξει τα δεδο-
μένα στη μαζική εστίαση. Η μέθοδος cook & chill7 είναι η διαδικασία μαζικής παραγωγής 
(μαγειρέματος) του φαγητού και κατόπιν η ταχεία ψύξη του. Το έτοιμο φαγητό δεν παγώνει, 
αλλά ψύχεται τόσο γρήγορα που δεν παραμένει για αρκετό χρόνο στην «επικίνδυνη θερ-
μοκρασιακή ζώνη» (5°C έως 60°C) ώστε να αναπτυχθούν επιβλαβείς μικροοργανισμοί.  Σε 
λιγότερο από μιάμιση ώρα η θερμοκρασία από τους 80°C φτάνει τους 3°C! Η τεχνική ανα-
πτύχθηκε στη Γερμανία πριν από 30 περίπου χρόνια για τα νοσοκομεία. Ξεκίνησε σαν μια  
προσπάθεια να ελεγχθούν τα κόστη εργασίας κατά την παραγωγή και διάθεση του φαγη-
τού, που είναι και το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου. 

Στο παρακάτω διάγραμμα (πηγή: IRINOX) φαίνεται ο ρυθμός ανάπτυξης των μικροοργανι-
σμών σε ένα πιάτο που έχει βγει από cook & chill και σε ένα πιάτο που απλώς παρέμεινε 
στην συντήρηση για δύο ώρες.

 

Διάγραμμα 1.  Συγκριτική μελέτη εδεσμάτων με αυτά του cook & chill

4.2.13.1.  Πλεονεκτήματα του «cook & chill», «cook & freeze»

1. Οικονομία στο ανθρώπινο δυναμικό

Αποδοτική χρησιμοποίηση του χρόνου. Τα εστιατόρια μπορούν να οργανώσουν κατάλ-
ληλα το χρόνο του προσωπικού της κουζίνας έτσι ώστε να μαγειρεύονται μεγάλες ποσό-

7. Το cook & chill δεν πρέπει να συγχέεται με την παλαιότερα αρκετά δημοφιλή τεχνική γνωστή ως ice 
shock, όπου το μαγειρεμένο φαγητό έμπαινε αμέσως μετά τη φωτιά σε παγωμένο νερό.
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τητες όταν δεν υπάρχει πολλή δουλειά, και απλώς να αναθερμαίνουν τα πιάτα όταν η κου-
ζίνα έχει περισσότερη δουλειά. Το εργατικό κόστος μπορεί να μειωθεί κατά 10-40% αφού 
ακόμη και σχετικά ανειδίκευτο προσωπικό μπορεί να κάνει την μεριδοποίηση και την ανα-
θέρμανση.

2. Οικονομία στο κόστος των υλικών

Κέρδος μπορεί επίσης να προκύψει από την προμήθεια μεγαλύτερης ποσότητας πρώτων 
υλών αλλά και από την παραγωγή σε μία κεντρική μονάδα και κατόπιν τη διανομή του προ-
ϊόντος. Μεγαλύτερη ευχέρεια στο μενού. Επειδή τα φαγητά ετοιμάζονται εκ των προτέρων 
δίνεται το περιθώριο για κάποιους πειραματισμούς ή ακόμη και για λάθη στο μενού που 
πλέον δε θα φτάνουν στο πιάτο του πελάτη. Οι σεφ μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τα 
προμαγειρεμένα συστατικά και να προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία πιάτων, καθώς πλέον 
δεν απαιτείται μαγείρεμα για το κάθε συστατικό ξεχωριστά. 

3. Αύξηση των εδεσμάτων του μενού

Βελτίωση στο σερβίρισμα. Τα περισσότερα φαγητά cooked& chilled πρέπει μόνο να ανα-
θερμανθούν. Ετσι, το προσωπικό της κουζίνας έχει περισσότερο χρόνο για γαρνίρισμα και 
διακόσμηση των πιάτων. Μείωση υπολειμμάτων, καλύτερος έλεγχος ποσοτήτων. Ανεξάρ-
τητα από τον αριθμό των πελατών, μόνο οι μερίδες που πραγματικά παραγγέλνονται πρέ-
πει να αναθερμαίνονται. Άρα, άμεσα πετυχαίνουμε μείωση των εναπομεινάντων φαγητών 
που καταλήγουν στα σκουπίδια. 

4.  Ήρεμο περιβάλλον εργασίας

Ο κρίσιμος χρόνος μεταξύ του μαγειρέματος και του σερβιρίσματος πλέον μειώνεται δρα-
στικά, αφήνοντας περισσότερο χρόνο στο προσωπικό παραγωγής, άρα αυξάνοντας την 
παραγωγικότητα. Η κουζίνα πλέον δε λειτουργεί στα όριά της.

5. Αυξημένο κέρδος

Εάν το φαγητό παραγγέλνεται και σερβίρεται ομαλά, αυξάνεται ο βαθμός εναλλαγής των 
πιάτων στα τραπέζια, άρα και το κέρδος. H τεχνολογία cook & chill συμβάλει εύκολα στην 
αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς επένδυση σε ιδιαίτερα ακριβό εξοπλισμό ή πρό-
σληψη επιπλέον προσωπικού κουζίνας.

6. Αξιόπιστο και ομοιογενές τελικό προϊόν

Η παρασκευή ομοιόμορφων και σταθερών προϊόντων είναι ένας παράγοντας επιλογής του 
καταστήματος όπου θα γευματίσει ο καταναλωτής. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ότι 
και αυτή τη φορά που θα επισκεφτεί το συγκεκριμένο εστιατόριο/ταβέρνα θα έχει την ίδια 
απόλαυση (ατμόσφαιρα, εξυπηρέτηση, γεύση).
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Σχεδιάγραμμα 1. Εφαρμογές της μεθόδου cook & chill

Η μέθοδος δεν εφαρμόζεται μόνο σε μεγάλες μονάδες παραγωγής όπως νοσοκομεία, 
στρατός, πανεπιστήμια, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρότερες επιχειρήσεις όπως 
εστιατόρια, μικρά ξενοδοχεία, κέτερινγκ. Τα προϊόντα cooked & chilled βγαίνουν από το 
ψυγείο ή την κατάψυξη όταν απαιτείται, θερμαίνονται μέχρι τη θερμοκρασία σερβιρίσμα-
τος (μέθοδος γνωστή ως αναθέρμανση ή αναζωογόνηση) και σερβίρονται χωρίς να έχουν 
χάσει τίποτα από την αρχική τους γεύση, εμφάνιση, χρώμα και θρεπτικά συστατικά. 

Η νέα μέθοδος απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί να αποσβεστεί σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα εάν χρησιμοποιηθεί σωστά. ∆εν αρκεί ένα κοινό ψυγείο, αλλά blast chiller, 
το οποίο μπορεί να κατεβάζει πολύ γρήγορα τη θερμοκρασία του μαγειρεμένου τροφίμου 
σε θερμοκρασία συντήρησης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος μεθόδευσης όλων των 
διεργασιών του cook & chill (βλ. Εικόνα: Ροή διαχείρισης εδεσμάτων με μέθοδο cook & 
chill).
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Σχεδιάγραμμα 2. Ροή διαχείρισης εδεσμάτων με μέθοδο cook & chill

4.2.13.2.  Προετοιμασία

Η προετοιμασία των προϊόντων είναι παρόμοια με αυτή των άμεσα σερβιρισμένων εδε-
σμάτων. Το κρέας συνήθως κόβεται σε μικρά κομμάτια για να επιταχυνθεί το μαγείρεμα 
και η ψύξη.

4.2.13.3.  Μαγείρεμα

Το φαγητό μαγειρεύεται με τον ίδιο τρόπο, την ίδια συνταγή και  
χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός όπως συνήθως. Ανεξάρτητα 
όμως με το τι μαγειρεύουμε, πρέπει οπωσδήποτε η θερμοκρα-
σία στην καρδιά (στον πυρήνα) του φαγητού να φθάσει τους 72° 
C για τουλάχιστον δύο λεπτά, ώστε να καταστραφούν οι παθογό-
νοι μικροοργανισμοί. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του τροφί-
μου μπορεί να ελεγχθεί με ειδικό θερμόμετρο τύπου probe που 
πλέον διαθέτουν σχεδόν όλοι οι σύγχρονοι φούρνοι ή με μεμο-
νωμένο θερμόμετρο (κόστος 5€).
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4.2.13.4.  Προετοιμασία πριν από την ψύξη

Μετά το μαγείρεμα η διαδικασία του blast chilling πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο 
δυνατό και το μέγιστο μέχρι 30 λεπτά μετά το μαγείρεμα. Το φαγητό τοποθετείται μέσα σε 
ανοξείδωτα ταψιά Gastronorm ύψους όχι μεγαλύτερου των 6 εκατοστών. Το μέγεθος, 
το σχήμα και η πυκνότητα του φαγητού, καθορίζουν τον χρόνο του blast chilling. Ο κατα-
σκευαστής συνήθως παρέχει ακριβείς οδηγίες για κάθε φαγητό. Μετά την τοποθέτηση του 
φαγητού στο ταψί αυτό πρέπει να καλύπτεται με πλαστική μεμβράνη ή ανοξείδωτο καπάκι, 
ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η επιφανειακή αφύγρανση, να αποφευχθεί η μετάδοση 
οσμών (εάν τυχόν ψύχουμε διαφορετικά φαγητά). Τέλος, πρέπει να προστατεύσουμε το 
blast chiller από παγοποίηση του στοιχείου του λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εάν χρησι-
μοποιηθούν ταψιά από θερμομονωτικό υλικό εννοείται ότι αυτό επιδρά στο συνολικό χρόνο 
ψύξης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σκεύη από υλικά μιας χρήσης (χαρτί , PVC τρο-
φίμων), αλλά πρέπει να εξασφαλίζουμε ασφαλείς συνθήκες αποθήκευσής τους, ώστε να 
αποφευχθεί η μετάδοση βακτηριδίων στο φαγητό. Σχετικά με τη μεριδοποίηση και με το 
εάν αυτή θα γίνει πριν ή μετά από το blast chilling, αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες μας. Για 
τρόφιμα σε υπηρεσία δωματίου (ξενοδοχεία) πιθανόν η μεριδοποίηση να είναι καλύτερο να 
γίνει πριν από την ψύξη, ενώ για μπουφέ τα φαγητά είναι καλύτερα να ψυχθούν στα σκεύη 
σερβιρίσματος. Σε κάθε περίπτωση όμως ο διαχωρισμός σε μερίδες πρέπει να γίνει μέσα 
σε 30 λεπτά.

4.2.13.5.  Blast Chilling (Ταχεία ψύξη)

Αφού ετοιμάσετε τα ταψιά με το φαγητό και τα καλύψετε, τα τοποθετείτε είτε σε ειδικά τρο-
χήλατα ράφια είτε απευθείας στο blast chiller. Το blast chiller μοιάζει λίγο πολύ με ψυγείο 
και υπάρχουν διάφορα μεγέθη ανάλογα με τις ανάγκες μας. Μέσα στο μηχάνημα ισχυ-
ροί ανεμιστήρες διοχετεύουν βίαια ψυχρό αέρα στο φαγητό με τεράστιες ταχύτητες (πάνω 
από 300m/sec), ώστε να απάγουν γρήγορα τη θερμότητα. Η μονάδα πρέπει να έχει ένδειξη 
θερμοκρασίας ακριβείας, ενσωματωμένα θερμόμετρα βελόνες (αισθητήρες) και timer με 
alarm για να μας ενημερώνει ότι τελείωσε η διαδικασία. Επίσης όταν τελειώνει το blast 
chilling, η θερμοκρασία του θαλάμου διατηρείται χαμηλή (όπως ενός ψυγείου) για όσο 
απαιτείται. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό, αφού μπορείτε να ψύχετε μεγάλη ποσότητα 
φαγητού στο τέλος της ημέρας, να την αφήνετε στο chiller όλο το βράδυ και να τη μεταφέ-
ρετε όπου χρειάζεται την άλλη ημέρα!

Εικόνα 4.  Μηχανές blast chiller & freezer
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Τα μεγάλα blast chillers μπορούν να ψύξουν από 40 έως 180 κιλά φαγητού σε κάθε κύκλο, 
που σημαίνει ότι σε μια ημερήσια παραγωγή (6 κύκλοι) μπορούν να ψυχτούν από 240 έως 
1.080 κιλά. Τα chiller των 40 κιλών μπορούν να δεχθούν μέχρι 10 ταψιά G/N 1/1 6άρια 
(ύψους 6 εκ.), ενώ τα μεγαλύτερα των 180 κιλών μέχρι 44 ταψιά. Η ισχύς των μηχανημά-
των κυμαίνεται από 3 έως 10 ΗΡ, και η τροφοδοσία είναι μονοφασική ή τριφασική αναλό-
γως του μεγέθους τους. Τα blast chillers συνήθως τοποθετούνται κοντά στο χώρο παρα-
σκευής, ώστε να μπορεί να τηρηθεί ο κρίσιμος χρόνος των 30 λεπτών ανάμεσα στο φούρνο 
και τo blast chiller. Σήμερα υπάρχουν και μικρά chillers με δυνατότητα παραγωγής 300 
μερίδων την ημέρα που μπορούν να τοποθετηθούν σε τροχήλατη βάση, ώστε να μεταφέ-
ρονται όπου χρειάζεται. 
Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι ταχείας ψύξης εκτός από το blast chilling, όπως το tumble 
chilling (ψύξη εμβάπτισης) που χρησιμοποιείται για υγρά (σούπες, σάλτσες).Το blast 
chilling όμως έχει επικρατήσει γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν για οποιοδήποτε 
είδος τροφίμου και υπάρχει μεγάλη ποικιλία μοντέλων chillers για κάθε ανάγκη. Σε περί-
πτωση που υπάρχει ανάγκη για κατεψυγμένα προϊόντα, ώστε να αυξηθεί ο χρόνος συντή-
ρησης, το cook & chill, γίνεται cook & freeze και χρησιμοποιούνται πλέον μηχανήματα blast 
freezers (συνήθως το blast chilling κάνει και αυτή τη διεργασία), τα οποία με αντίστοιχο 
τρόπο κατεβάζουν γρήγορα τη θερμοκρασία στην καρδιά του προϊόντος στους -18°C. Από 
μελέτες πανεπιστημίων προκύπτει ότι το blast freezing καταναλώνει 18 φορές περισσό-
τερη ενέργεια από το blast chilling, αλλά αυξάνεται ο χρόνος αποθήκευσης.

4.2.13.6.  Αποθήκευση και διανομή

Μετά το τέλος της διαδικασίας του chilling το ψυχρό φαγητό πρέπει να αποθηκευτεί, ώστε 
όταν απαιτηθεί να γίνει η κατάλληλη διανομή. Τα ψυγεία συντήρησης που υπάρχουν στο 
χώρο της κουζίνας (ψυγεία ημέρας) δεν αποτελούν την ιδανική λύση, γιατί ανοιγοκλείνουν 
συχνά για τις ανάγκες της κουζίνας. Ο σκοπός είναι η διατήρηση των blast chilled προϊό-
ντων σε σταθερή θερμοκρασία, ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη μικροοργανισμών. Η βέλ-
τιστη λύση είναι ένα ή περισσότερα ψυγεία θάλαμοι συντήρησης αποκλειστικά και μόνο για 
τα προϊόντα cook & chilled. Καλό θα ήταν να διαθέτουν συστήματα παρακολούθησης και 
alarm ώστε να ελέγχεται ότι συνεχώς η θερμοκρασία είναι ανάμεσα στο ιδανικό 0°-3°C. 
To first-in- first-out πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη 
ανακύκλωση του στοκ και κανένα από τα φαγητά να μην υπερβεί την αναγραφόμενη ημε-
ρομηνία κατανάλωσης. Οι ετικέτες με την ημερομηνία ψύξης και κατανάλωσης είναι ένα 
μέτρο που μας εξασφαλίζει τον κανονικό έλεγχο των αποθεμάτων. Εάν για κάποιο λόγο το 
φαγητό ξεπεράσει τους 5°C αλλά όχι τους 10°C πρέπει να καταναλωθεί μέσα σε 12 ώρες. 
Εάν το φαγητό ξεπεράσει τους 10°C τότε είναι ακατάλληλο για κατανάλωση και πρέπει να 
καταστρέφεται. Παρά αυτούς τους περιορισμούς το φαγητό που ετοιμάστηκε με cook-chill, 
εφόσον αυτό έγινε σωστά και όπως περιγράψαμε, θα σας κάνει πραγματικά υπερήφανους 
όταν το σερβίρετε. Θα μοιάζει και θα έχει ακριβώς την ίδια γεύση με το φαγητό που μόλις 
βγήκε από τη φωτιά. Όπως φαίνεται από αυτά που περιγράψαμε πριν ο έλεγχος της θερμο-
κρασίας είναι το κλειδί για την επιτυχία της μεθόδου. Στον έλεγχο της θερμοκρασίας μπο-
ρούν να βοηθήσουν και ισοθερμικά δοχεία, τροχήλατα ψυχόμενα και άλλα παρόμοια προ-
ϊόντα που βρίσκονται σε μεγάλη ποικιλία στην αγορά. 
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4.2.13.7.  Αναθέρμανση/Αναζωογόνηση

Σε περίπτωση που το cooked-chilled φαγητό καταναλώνεται κρύο ή σε θερμοκρασία 
δωματίου πρέπει να καταναλωθεί 30 λεπτά μετά την εξαγωγή του από το ψυγείο.  Εάν 
το φαγητό πρέπει να αναθερμανθεί επίσης αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό 
μετά το ψυγείο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν οποιαδήποτε μαγειρική συσκευή όπως 
φούρνοι convection, φούρνοι ατμού, φούρνοι combi, βραστήρες εμέσου θέρμανσης (πχ για 
σούπες) ακόμη και μονάδες υπερύθρων. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί κοινός φούρ-
νος απαιτείται μεγάλη προσοχή ώστε το φαγητό να μη στεγνώσει (ίσως προσθέσετε λίγο 
ζεστό υγρό). Οι φούρνοι μικροκυμάτων θεωρούνται ως η καλύτερη μέθοδος για αναθέρ-
μανση μεμονωμένων μερίδων. Η θερμοκρασία στον «πυρήνα» του φαγητού πρέπει να 
φθάσει και να διατηρηθεί στους 72°C για τουλάχιστον δύο λεπτά. Η πιο ακριβής μέτρηση 
γίνεται με θερμόμετρα τύπου βελόνας τα οποία διαθέτουν πλέον οι περισσότεροι φούρ-
νοι. Σε περίπτωση που το αναζωογονημένο φαγητό αφεθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
χωρίς να καταναλωθεί, πρέπει να καταστραφεί και όχι να αναθερμανθεί ή να ξαναψυχθεί. 

Μια σχετικά νέα καινοτομία είναι οι τροχήλατες μονάδες αναθέρμανσης που έχουν τη 
δυνατότητα να αναθερμάνουν ένα μεριδοποιημένο πιάτο σε θερμοκρασία σερβιρίσματος 
σε λιγότερο από μία ώρα, ενώ διατηρούν την ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος για όσο 
απαιτείται. Οι μονάδες αυτές δίνουν μία μεγάλη ποικιλία επιλογών. Έτσι, ορισμένες έχουν 
και ψυχώμενο διαμέρισμα, επιπρόσθετα από τη δυνατότητα αναθέρμανσης. Άλλες έχουν 
τη δυνατότητα προγραμματισμού για να ξεκινήσουν την αναθέρμανση σε συγκεκριμένη 
ώρα. Οι περισσότερες είναι συμβατές με κοινό ψυγείο, αλλά έχουν blast chiller το οποίο 
μπορεί να κατεβάζει πολύ γρήγορα την θερμοκρασία του μαγειρεμένου σε θερμοκρασία 
συντήρησης. Άλλες μονάδες έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού για να ξεκινήσουν την 
αναθέρμανση σε συγκεκριμένη ώρα. Οι περισσότερες είναι συμβατές με τα blast chillers 
για εύκολη μεταφορά των δίσκων. ∆έχονται επίσης και πλαστικά σκεύη μιας χρήσης ενώ 
υπάρχουν και άλλες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά σκεύη που έρχονται σε απευθείας 
επαφή με το θερμαντικό στοιχείο.

4.2.13.8.  Αγορά εξοπλισμού για μέθοδο Cook & Chill

Κατά την επιλογή του εξοπλισμού cook & chill το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξουμε 
είναι η παραγωγική ικανότητα σε σχέση με τις ανάγκες μας σε περίοδο υψηλής ζήτησης. 
Αυτό είναι σημαντικό για δύο λόγους: 

●  για να προσδιορίσουμε τη συνολική παραγωγή και 

●  για να εξασφαλίσουμε ότι τα μαγειρεμένα φαγητά μπορούν θα οδηγηθούν στο blast 
chiller μέσα στην κρίσιμη μισή ώρα.

Χρησιμότητα αγοράς εξοπλισμού:

●  να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία στοκ σε όλα τα είδη του μενού και για διάθεσή τους 
κατ’ απαίτηση. 

●  εξαιρετικά χρήσιμη μέθοδος σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με διοργάνωση δεξιώ-
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σεων, αφού μπορούν να ετοιμάσουν ημέρες πριν τα πιάτα του μενού και να τα αναθερ-
μάνουν λίγο πριν από το σερβίρισμα, χωρίς αυτά να χάσουν σε γεύση και εμφάνιση.

Παραδείγματα και εφαρμογές

 Έχοντας γνωρίσει τεχνικές μαγειρέματος με χρήση μηχανημάτων νέας τεχνολογίας, παρα-
κάτω παρουσιάζουμε εναλλακτικές μεθόδους για κλασικές παρασκευές:

Ø		Για την παρασκευή κρύας σάλτσας ψαριού «ζωμός ψαριού με μέντα και βύσσινο» που 
θα συνοδεύσει γαρίδες ποσέ, κάνουμε χρήση του pacojet.

Ø		Τo ψήσιμο ενός φιλέτου μοσχαριού tournedos για δύο άτομα μπορείτε να το κάνετε με 
βελονισμό.

Ø		Για εντυπωσιασμό του πελάτη σβήστε το προσφερόμενο γλυκό με κονιάκ. Με τη βοή-
θεια ενός μπρικιού, ανάψτε τη φωτιά και κάντε φλαμπέ το γλυκό.

Ø		Για την ομαλή διαχείριση των εργασιών σας πρέπει να οργανώσετε τις δραστηριότητές 
σας με χρονοδιάγραμμα. Τις καθημερινές θα ετοιμάζονται όλα τα μαγειρευτά φαγητά για 
το τριήμερο (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή) με τη μέθοδο cook & chill ή freeze, έτσι 
ώστε να επιτύχετε καλύτερο αποτέλεσμα και να υπάρξει καλύτερη απόδοση στα εδέ-
σματα «της ώρας».

4.2.14.  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

    Ερωτήσεις

1.  Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης μηχανημάτων νέας τεχνολογίας στη μαζική εστί-
αση;

2. Ποιες οι διαφορές του τρόπου μαγειρέματος sous-vide και ατμού;

3. Ποια σκεύη επιτρέπονται για τη χρήση μέσα σε εγκατάσταση μικροκυμάτων;

4. Ποια είναι η ιδανική χρήση της επαγωγικής εστίας;

5.  Το blender νέας γενιάς θα το χρησιμοποιούσατε για την παραγωγή μιας φρέσκιας κρέ-
μας ζαχαροπλαστικής; Τεκμηριώστε την απάντησή σας.
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        Ασκήσεις

1.  Οι νέες τεχνολογίες είναι δύσκολες στην εφαρμογή τους.

    Σωστό                                              Λάθος

2.  Η χρήση νέων τεχνολογιών στην επαγγελματική εστίαση βοηθά στην τυποποίηση των 
προϊόντων.

    Σωστό                                              Λάθος

3. Στα μικροκύματα επιτρέπεται το ζέσταμα εδεσμάτων σε αλουμινένια πιατέλα.

    Σωστό                                              Λάθος

4.  Η μέθοδος cook & chill πρέπει να μεταφέρει τα μαγειρεμένα φαγητά από τους 80 βαθ-
μούς Κελσίου στους 8 βαθμούς Κελσίου.

    Σωστό                                              Λάθος

5. Το μηχάνημα φιλτραρίσματος το χρησιμοποιούμε για τη διαύγεια του consomm�.

    Σωστό                                              Λάθος

6. Τα οφέλη του ψησίματος σε ατμό είναι:
 α) Να εξοικονομηθεί χρόνος και ενέργεια.
 β)  Να μη χαθούν πολλές από τις απαραίτητες διατροφικές και ευχημικές («νοστιμάδα») 

ουσίες.
 γ) Τίποτα από τα παραπάνω.
 δ) Το α) και το β).

7. Για την ορθή χρήση του μηχανήματος για ψήσιμο στον ατμό:
 α) Πρέπει να υπάρχει πάντα αρκετά διαθέσιμο νερό για την παραγωγή ατμού.
 β)  Ιδιαίτερα μέτρα ατομικής προστασίας πρέπει να παίρνονται για την αποφυγή ατυχη-

μάτων.
 γ)  Πρέπει να γίνεται έλεγχος της εσωτερικής θερμοκρασίας, διότι στο τέλος το τρόφιμο 

μπορεί να μαγειρευτεί μόνο εξωτερικά.
 δ) Όλα τα παραπάνω.
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8. Το καψάλισμα (flamb�) χρησιμοποιείται για:
 α)  Να αποκτήσει το τρόφιμο εκείνα τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του 

καψαλισμένου, όπως καραμελοποίηση.
 β) Να καούν τα μικρόβια.
 γ) Να γίνει η παρασκευή του φαγητού πιο γρήγορα και πιο θεαματικά.
 δ) Το α) και το γ).

9.  Ένα κοκκινιστό μοσχαράκι ψήνεται άριστα με τη χρήση μηχανημάτων νέων τεχνολο-
γιών:

 α) σε μικροκύματα. 
 β) σε pacojet.
 δ) σε gastrovac.
 δ) σε κανένα από τα παραπάνω.

10. Ένα ψάρι πλακί ψήνεται άριστα με τη χρήση μηχανημάτων νέων τεχνολογιών:
 α) sous-vide. 
 β) με pacojet.
 γ) σε fakir cook.
 δ) σε κανένα από τα παραπάνω.
 

Απαντήσεις ασκήσεων
1. Λ 2. Σ 3. Λ 4. Λ 5. Σ

6. δ) 7. δ) 8. δ) 9. γ) 10. α)

Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση 

Ατομική ή ομαδική άσκηση
1. Ποια νέα μέθοδο μαγειρικής αξιοποίησης θα επιλέγατε για την παρασκευή φιλέτου 

ψαριού; Τεκμηριώστε την απάντησή σας.
2.  Στην περίπτωση που επιλέγατε να έχετε παρασκευές à la minute, θα τοποθετούσατε τα 

κρέατά σας σε σακουλάκια κλειστά αεροστεγώς; Τεκμηριώστε την απάντησή σας.
3.  Πως θα μαγειρεύατε ένα φαγκρί χρησιμοποιώντας μόνο μηχανήματα νέας τεχνολογίας; 

Περιγράψτε τον τρόπο μαγειρέματος και τον τρόπο παρουσίασης. 
4.  Πιστεύετε ότι η μέθοδος cook and chill είναι ιδανική για μια παραδοσιακή ταβέρνα; Τεκ-

μηριώστε την απάντησή σας λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ταβέρνες έχουν μικρές κουζί-
νες και το μαγειρευτό φαγητό τους έχει μεγάλη ζήτηση κυρίως το μεσημέρι. 

5.  Συντάξτε τρεις κατηγορίες εδεσμάτων βάσει του τρόπου μαγειρέματός τους (πχ sous-
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vide, gastrovac, μικροκύματα) και αναγράψτε τρία εδέσματα για το καθένα. Πρέπει να 
επιλέξετε ανάμεσα σε δύο κρεατικά, 12 λαχανικά και δύο φαρινοειδή. Κάθε πιάτο θα 
περιέχει ένα κρεατικό, δύο γαρνιτούρες διαφορετικών παρασκευών, μία σάλτσα (προ-
αιρετικά). 

4.2.15.  Βοηθητικό υλικό μελέτης

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Bohlhoff, N. (2008) «Μαγειρική τέχνη», Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος Ίων. 
Dr�sdale, J.A. (2010). «Restaurant food service equipment». Upper Saddle River, New 
Jerse�: Pearson Prentice Hall.
Egerton-Thomas, C. (2006). «How to open and run a successful restaurant». Hoboken, 
N.J.: John �ile� & Sons. 
Reich, A.(2007). «The Restaurant Operator’s Manual», ελληνικός τίτλος «Έναρξη λειτουρ-ελληνικός τίτλος «Έναρξη λειτουρ- τίτλος «Έναρξη λειτουρ-τίτλος «Έναρξη λειτουρ- «Έναρξη λειτουρ-Έναρξη λειτουρ- λειτουρ-λειτουρ-
γίας εστιατορίου». Αθήνα: Ελλήν.
Αρβανίτης, Κ. (2010). «Εστιατόριο. Οργάνωση,  λειτουργία, τεχνική, έλεγχος, κοστολόγηση, 
προδιαγραφές υγιεινής και ποιότητας». Λάρισα: Προπομπός.
Φουντουλάκης, Ι. (2008). «Αρχές λειτουργίας επισιτιστικών μονάδων. Γνωριμία, πρακτική 
και θεωρία». Αθήνα: Ίων.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Πανελλήνιος Σύνδεσμος  Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης  (Σ.Ε.Ε.Μ.Ε.): 
www.seeme.com.gr.

●  Ιστοσελίδες κατασκευαστών εξοπλισμού και εμπορίας μηχανών νέας τεχνολογίας: 
www.inoxhand.com, www.sarris.com.gr, www.mallshop.gr, www.sarafis.com.gr

4.2.16.  Ενδεικτική βιβλιογραφία
Gallimore, C.D. (2002) The official used restaurant equipment guide, 2η έκδοση. Ηνωμέ-η έκδοση. Ηνωμέ- έκδοση. Ηνωμέ-έκδοση. Ηνωμέ-. Ηνωμέ-Ηνωμέ-

νες Πολιτείες Αμερικής:David Marketing group, σελ. 43-48, 62-75
Katsigris, C. (2006). Design and equipment for restaurants and foodservice: a manage-

ment. Hoboken, N.J.: John �ile�. 
Θεοδωρέλλης, Χ. (2011). Επιστήμη και Τεχνογνωσία στη Μαζική Εστίαση. Θεσσαλονίκη: Ιδι-

ωτική έκδοση, σελ. 38-46.
Κεραμέας, Ζ. (1994). Μαγειρική Τέχνη. Θεσσαλονίκη: Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, 

σελ. 25-45.
Μπόσκου, Γ. (2008) «Εξοπλισμός και υγιεινή σε χώρους εστίασης». Αθήνα: Πανεπιστημι-
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4.2.17.  Σύνοψη

Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης έναντι των άλλων 
παρόμοιων επιχειρήσεων. Οι πελάτες είναι αυτοί που θα υποδείξουν τον τρόπο λειτουργίας 
του εστιατορίου, τα είδη των προσφερόμενων εδεσμάτων καθώς και τις τεχνικές επεξερ-
γασίας τους. Ένας επαγγελματίας σεφ/εστιάτορας πρέπει πάντοτε να μαγειρεύει/προσφέρει 
για τον καταναλωτή και όχι για το προσωπικό καπρίτσιο του ή για τους κριτικούς γεύσης. 
Τα μηχανήματα αυτά είναι συχνά ακριβά, αλλά ο πελάτης θα αξιολογήσει την  προσπάθεια 
και θα ανταμείψει τον επιχειρηματία που θα πάρει το ρίσκο για μια τέτοια επένδυση. Είναι 
αλήθεια πως η επιχείρηση πρέπει να εξελίσσεται και να ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς. 
Εν κατακλείδι θα λέγαμε πως η βιώσιμη επιχείρηση πρέπει να αποδέχεται τις εξελίξεις και 
να προσαρμόζεται σε αυτές. 
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Εισαγωγή

Σκοπός

Σκοπός της υποενότητας είναι να καταλάβεις και να προσδιορίζεις τα συστα-
τικά των τροφών σύμφωνα με το τρόφιμο, ώστε να δημιουργήσεις ένα μενού 
πλούσιο σε θρεπτική αξία για την επιχείρησή σου.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να απομνημονεύσεις το ρόλο των θρεπτικών συστατικών.

	 ●	  Να αναλύεις τα συστατικά των τροφίμων.

	 ●	  Να αντιστοιχείς τα προϊόντα με τα θρεπτικά συστατικά των τροφών.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να εφαρμόζεις στρατηγική εδεσματολογίου με έμφαση στη διατροφική 
πυραμίδα.

	 ●	  Να ελέγχεις και να διορθώνεις το μενού της επιχείρησής σου.

	 ●	  Να σχεδιάζεις τις αγορές σου σύμφωνα με την εποχικότητα των τροφί-
μων.
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■ Σε επίπεδο στάσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να θεωρείς απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο τη γνώση των τροφών 
για την οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησής σου.

	 ●	  Να συνειδητοποιήσεις την έννοια της ισορροπημένης διατροφής.

	 ●	  Να αισθάνεσαι την ηθική ικανοποίηση για την ορθολογική παρουσί-
αση των εδεσμάτων στο μενού της επιχείρησής σου. 

Έννοιες – Λέξεις κλειδιά

Θρεπτικά συστατικά, θερμίδες, διατροφική ενημέρωση, διατροφική αξία τρο-
φίμων, διαιτητική.

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Η υποενότητα αυτή αναφέρεται στα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων και στον ορθό τρόπο 
κατανάλωσής τους, τόσο στην οικιακή κουζίνα όσο και στην επαγγελματική. Τα βρώσιμα 
προϊόντα εκτός της ικανοποίηση της πείνας, της δίψας και του αλατιού έχουν σκοπό να ικα-
νοποιήσουν και λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού μας (Ματάλα, 2008). Η κατανάλωσή 
τους πρέπει να γίνεται με γνώμονα τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου, καθώς τον όγκο των 
τροφών και την ποιότητά τους την ορίζουν ειδικοί δείκτες, Ο αριθμός των θερμίδων που 
απαιτείται ημερησίως για κάθε άτομο εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία, το βάρος και το 
ύψος καθώς και από το είδος της κύριας απασχόλησης ή εργασίας του. Οι επαγγελματίες 
της εστίασης οφείλουν να γνωρίζουν τη σύσταση των τροφίμων, ώστε να έχουν ένα πιο 
αποδοτικό τρόφιμο από πλευράς υγιεινής για τους πελάτες τους και να τους παρακινούν να 
καταναλώσουν τρόφιμα εποχής, τα οποία συνήθως έχουν μεγαλύτερο κέρδος λόγω από-
δοσης (φέρουσα ικανότητα) και συμφέρουσας τιμής.
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4.3.1.  Δείκτης Μάζας Σώματος

Η παχυσαρκία σήμερα αποτελεί μείζον πρόβλημα της δημόσιας υγείας στις προηγμένες 
κοινωνίες. Πολλοί παράγοντες φαίνεται ότι συμβάλλουν στην αύξηση της συχνότητας με 
την οποία εμφανίζεται η παχυσαρκία και πολλοί τύποι θεραπείας έχουν δοκιμασθεί, οι 
οποίοι έχουν πιθανότητες επιτυχίας στο βαθμό που το άτομο αλλάζει τελικά τις διατροφι-
κές του συνήθειες. Ο επιστημονικός ορισμός της παχυσαρκίας είναι η αύξηση του λιπώ-
δους ιστού. Ο βαθμός παχυσαρκίας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας καθορί-
ζεται με το ∆είκτη Μάζας Σώματος (∆ΜΣ), ο οποίος υπολογίζεται από το πηλίκο του βάρους 
σώματος σε κιλά διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους σε εκατοστά, δηλαδή Κg/m2. 

Φυσιολογικά ο ∆ΜΣ πρέπει να είναι μεταξύ 18,5 και 25. Όταν ο ∆ΜΣ είναι μεταξύ του 25 και 
του 30 τότε το άτομο θεωρείται υπέρβαρο, ενώ αν είναι μεταξύ 30 και 35 θεωρείται παχύ-
σαρκο. Τιμές ∆ΜΣ μεγαλύτερες από 35 υποδηλώνουν πρόβλημα σοβαρής πλέον παχυσαρ-
κίας, η οποία προδιαθέτει σε επικίνδυνες επιπλοκές και αποκαλείται νοσογόνος παχυσαρκία.

Υπολογισμός ∆είκτη Μάζας Σώματος: 

ΔΜΣ (Κg/m2) = Βάρος / Ύψος Χ Ύψος (στο τετράγωνο)

Το ύψος υπολογίζεται σε μέτρα, πχ ΔΜΣ= 85/(1,72*1,72)=

85/2,9584=28,73 (υπέρβαρος)

Κg/m2 Δείκτης μάζας σώματος

18,5-25 φυσιολογικός

25-30 υπέρβαρος

>30 παχύσαρκος

Πίνακας 1.  ∆είκτες Μάζας Σώματος

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (�HO) στην αναφορά του για την παχυσαρκία επιση-�HO) στην αναφορά του για την παχυσαρκία επιση-) στην αναφορά του για την παχυσαρκία επιση-
μαίνει, μεταξύ των άλλων, ότι παίρνει διαστάσεις επιδημίας σε όλο τον κόσμο, ότι οδηγεί 
σε ασθένειες όπως η στεφανιαία νόσος, η αρτηριακή υπέρταση, τα εγκεφαλικά επεισόδια, 
η καρδιακή δυσλειτουργία, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η αύξηση της χοληστερό-
λης, η αύξηση των τριγλυκεριδίων και του ουρικού οξέως, η χολολιθίαση, η αναπνευστική 
ανεπάρκεια και η άπνοια κατά τη διάρκεια του ύπνου (η οποία και μπορεί να αποτελέσει 
αιτία αιφνίδιου θανάτου στον ύπνο), ασθένειες με αυξημένο ιατρικό και κοινωνικό κόστος. 
Επιπλέον, πολλοί τύποι καρκίνου, όπως του μαστού, του ήπατος, της χοληδόχου κύστεως 
και του εντέρου συνδέονται με την παχυσαρκία. Βασικά αίτια είναι η καθιστική ζωή και η 
υψηλή σε λιπαρά και πλούσια σε θερμίδες διατροφή.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) το 2005 περίπου 1,6 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι άνω των 15 ετών ήταν υπέρβαροι, ενώ τουλάχιστον 400 εκατομμύρια παχύσαρ-
κοι. Το ίδιο χρονικό διάστημα υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 20 εκατομμύρια παιδιά παγκο-
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σμίως ήταν υπέρβαρα. Οι εκτιμήσεις του ΠΟΥ για το μέλλον είναι ανησυχητικές, καθώς 
υπολογίζεται ότι το 2015 ο αριθμός των υπέρβαρων ανθρώπων θα φθάσει τα 2,3 δισεκα-
τομμύρια και των παχύσαρκων θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια.

4.3.2.  Θερμίδες

Η θερμίδα  (διεθνώς calorie) είναι μονάδα για τη μέτρηση της ενέργειας που θεωρητικά 
αποδίδουν τα  τρόφιμα  στον ανθρώπινο οργανισμό. Στην επιστήμη της φυσικής η  θερ-
μίδα ή γραμμοθερμίδα ή μικρή θερμίδα (cal) είναι η ενέργεια που απαιτείται για να αυξη-
θεί η θερμοκρασία ενός γραμμαρίου καθαρού και αποσταγμένου νερού κατά ένα βαθμό 
Κελσίου, μεταξύ των 15 και 16 βαθμών Κελσίου. Αυτή ισούται με 4,184 τζάουλ. Στην επι-
στήμη της διατροφής με τον όρο θερμίδα ή χιλιοθερμίδα ή μεγάλη θερμίδα (kcal) αποκα-
λείται η ενέργεια που απαιτείται για να αυξηθεί η θερμοκρασία ενός χιλιόγραμμου νερού 
κατά ένα βαθμό Κελσίου. Αυτή ισούται με περίπου 4,2 τζάουλ ή ακριβώς με 1.000 μικρές 
θερμίδες (γραμμοθερμίδες). Ουσιαστικά η θερμίδα μετρά την ποσότητα ενέργειας που απε-
λευθερώνεται όταν μια δεδομένη ποσότητα φαγητού αντιδρά με οξυγόνο (καίγεται). Η ενέρ-
γεια αυτή αφορά την ενέργεια που θεωρητικά αποδίδουν τα τρόφιμα χωρίς να συνυπολογί-
ζονται οι ενεργειακές απώλειες του πεπτικού και ουροποιητικού συστήματος.
Η θερμίδα είναι ουσιαστικά μια μέτρηση ή μονάδα παραγόμενης ενέργειας. Η μονάδα 
ορίσθηκε για πρώτη φορά από τον καθηγητή Νικολά Κλεμάν το 1824. Τα ανθρώπινα όντα 
χρειάζονται ενέργεια για να επιβιώσουν. H θερμίδα μετρά την ενέργεια των τροφίμων και 
των ποτών που λαμβάνει ο άνθρωπος. Αυτή η ενέργεια χρησιμοποιείται από τον οργανι-
σμό ως «καύσιμο» για κάθε σωματική δραστηριότητα καθώς και για να γίνονται όλες οι 
μεταβολικές διεργασίες. 
Πολλές φορές η θερμιδική αξία των τροφών χαρακτηρίζεται εσφαλμένα και ως θρεπτική 
αξία. Η πραγματική όμως αξία μιας τροφής δεν εξαρτάται μόνο από την ποσότητα των θερ-
μίδων που μπορεί αυτή να παράσχει, αλλά και από πολλούς άλλους παράγοντες αναφορικά 
με τη σύστασή της, αλλά και του τρόπου παρασκευής ή μαγειρικής της. Από τα μακροθρε-
πτικά συστατικά των τροφίμων παρέχουν αξιοσημείωτη ποσότητα θερμίδων οι υδατάνθρα-
κες, τα λίπη και οι πρωτεΐνες (βλ. Πίνακα: Αντιστοιχία θρεπτικού συστατικού με σύνολο θερμί-
δων). Βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, ακατέργαστες φυτικές ίνες και το νερό δεν παρέχουν θερμίδες.

Θρεπτικό συστατικό Θερμίδες ανά γραμμάριο

Υδατάνθρακες 4 Κcal

Πρωτεΐνες 4 Κcal

Λίπη 9 Κcal

Οινόπνευμα 7 Κcal

Οργανικά οξέα 3 Kcal

Πίνακας 2.  Αντιστοιχία θρεπτικού συστατικού με σύνολο θερμίδων
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Ο αριθμός των θερμίδων που απαιτείται ημερησίως για κάθε άτομο εξαρτάται από το φύλο, 
την ηλικία, το βάρος και το ύψος καθώς και από το είδος της κύριας απασχόλησης ή εργα-
σίας του. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις καθημερινές θερμιδικές ανάγκες περιλαμβά-
νουν την ηλικία, το ύψος και το βάρος, το βασικό επίπεδο των καθημερινών δραστηριο-
τήτων και τη σύνθεση του σώματος. Η συνιστώμενη μέση ημερήσια πρόσληψη θερμίδων 
είναι 2.000 για τις γυναίκες και 2.500 για τους άνδρες. 

Οι υπερβολικές θερμίδες αποθηκεύονται στο σώμα ως λίπος το οποίο αυξάνει το βάρος. 
Υπάρχουν δύο τρόποι για να χάσετε τις υπερβολικές θερμίδες:
●  Να καταναλώνετε λιγότερες θερμίδες.
●  Να καίτε περισσότερες θερμίδες.
Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται να κάνετε ένα συνδυασμό των δύο.
Υπάρχουν περίπου 7.700 θερμίδες στο ένα κιλό λιπαρού ιστού. Αυτό σημαίνει ότι αν μπο-
ρείτε να διαθέσετε 550 θερμίδες ανά ημέρα (με την κατανάλωση λιγότερων θερμίδων ή/
και την καύση περισσότερων θερμίδων), θα χάσετε περίπου μισό κιλό την εβδομάδα. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι αν προσλαμβάνετε 550 θερμίδες λιγότερες κάθε μέρα επί επτά 
ημέρες θα προσλαμβάνετε 3.750 λιγότερες θερμίδες την εβδομάδα, άρα θα χαθεί περίπου 
μισό κιλό βάρους. Το ίδιο ισχύει και για την αύξηση του βάρους. Εάν καταναλώνετε 550 
θερμίδες περισσότερες κάθε μέρα θα πάρετε περίπου μισό κιλό βάρος σε μία εβδομάδα.
Είναι σημαντικό για έναν πραγματικό επαγγελματία της εστίασης να γνωρίζει τις τροφές 
που παρέχουν τις λιγότερες θερμίδες (και όχι τις μηδενικές θερμίδες μια και τέτοιες τροφές 
απλώς δεν υπάρχουν) πριν και μετά την επεξεργασία, καθώς και πόσες θερμίδες δίνουν τα 
επιμέρους μακροθρεπτικά συστατικά. Οι συστάσεις των ειδικών είναι να παίρνουμε καθη-
μερινά το 50-55% της απαιτούμενης ενέργειας από υδατάνθρακες, το 15% από πρωτεΐνες 
και 30% και λιγότερο από λίπη (βλ. ∆ιάγραμμα: Καθημερινή απαιτούμενη ενέργεια από 
θρεπτικά συστατικά).

Διάγραμμα 2.  Καθημερινή απαιτούμενη ενέργεια από θρεπτικά συστατικά

∆εν υπάρχουν τροφές με «αρνητικές» θερμίδες. Υπάρχει η άποψη ότι κάποιες τροφές 
κάνουν το σώμα να καταναλώνει περισσότερες θερμίδες από αυτές που προσλαμβάνει. 
Υπάρχουν φαγητά με πολύ λίγες θερμίδες, ειδικά κάποια που είναι πλούσια σε φυτικές 
ίνες, αλλά όχι τρόφιμα που δεν έχουν καθόλου θερμίδες ή έχουν αρνητικό πρόσημο όσον 
αφορά τις θερμίδες τους. 
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4.3.3.  Θρεπτικά συστατικά 

Τα θρεπτικά συστατικά, εισερχόμενα στον οργανισμό με την τροφή, χρησιμοποιούνται ως 
πηγή ενέργειας για τη ρύθμιση των λειτουργιών του, για την κατασκευή και ανάπλαση των 
ιστών του και για τη σύνθεση άλλων ουσιών απαραίτητων για την κανονική λειτουργία 
του. Στα θρεπτικά συστατικά ανήκουν οι πρωτεΐνες, τα λίπη, οι υδατάνθρακες, τα ανόργανα 
άλατα, οι βιταμίνες, οι φυτικές ίνες και το νερό.

Τα τρόφιμα είναι φυσικά μίγματα θρεπτικών συστατικών. Κανένα προϊόν δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως τρόφιμο αν δεν περιέχει τουλάχιστον ένα συστατικό. Τα διάφορα τρόφιμα 
περιέχουν από ένα (πχ η ζάχαρη) μέχρι όλα σχεδόν τα θρεπτικά συστατικά (πχ το γάλα). 

Ορισμός Τροφίμου
Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) ως τρόφιμα 
χαρακτηρίζονται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν ως τροφή από τον άνθρωπο. 

Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα διάφορα ποτά και ευφραντικά, το νερό, τα κόμμεα και η 
μαστίχα και κάθε ουσία ή μίγμα ουσιών που προορίζονται να προστεθούν στα τρόφιμα.

4.3.3.1.  Νερό

Το νερό8 είναι η περισσότερο διαδεδομένη χημική ένωση που είναι απαραίτητη σε όλες 
τις γνωστές μορφές ζωής στον πλανήτη μας . Οι άνθρωποι και τα  ζώα έχουν στο σώμα 
τους 60-70% νερό (κατά βάρος), ενώ φθάνει μέχρι και το 90% εκείνου των κυττάρων. 
Το νερό αποτελείται από υδρογόνο (Η) και οξυγόνο (Ο). Το νερό μέχρι το 18ο αιώνα θεω-
ρούνταν στοιχείο. Πρώτος ο πατέρας της νεότερης χημείας Λαβουαζιέ απέδειξε ότι είναι 
ένωση του υδρογόνου και του οξυγόνου. Κάθε μόριο νερού περιέχει δύο άτομα υδρογό-
νου και ένα άτομο οξυγόνου. Έτσι ο χημικός του τύπος του νερού είναι H2O και η σχετική 
αναλογία βαρών του υδρογόνου και του οξυγόνου είναι 2,016:16,000.
Το νερό βρίσκεται και στις τρεις μορφές του στη γη: στερεή (πάγος, χιόνι), υγρή (νερό πηγών, 
ποταμών, θαλασσών) και αέρια (υδρατμοί στην ατμόσφαιρα). Επίσης, το νερό υπάρχει 
σε όλους τους ζωντανούς (ζωικούς και φυτικούς) οργανισμούς. Στις τροφές υπάρχει σε 
μεγάλο ποσοστό. Το γάλα πχ περιέχει 87% νερό, οι πατάτες 78%, τα αβγά 74%, τα λαχανικά 
και τα φρούτα μέχρι 93% νερό. Στο ανθρώπινο σώμα το νερό περιέχεται σε ποσότητα 70% 
και στο αίμα σε ποσότητα 90%.
Η σημαντικότητα του βιολογικού ρόλου του νερού καθίσταται εμφανής αν υπολογί-
σει κανείς ότι στο εσωτερικό περιβάλλον των κυττάρων το νερό καταλαμβάνει ένα πολύ 
μεγάλο ποσοστό της κατά βάρος σύστασής τους, που μπορεί να μην είναι το ίδιο σε όλα τα 
κύτταρα, και που κυμαίνεται μεταξύ 70% και 90%. Επίσης, το μεσοκυττάριο υγρό αποτελεί 

8. To όνομα  νερό  προέρχεται από τη  βυζαντινή  φράση  νεαρόν ύδωρ, το οποίο σήμαινε  τρεχούμενο 
νερό (που μόλις βγήκε από την πηγή), η οποία με τη σειρά της προέρχεται από την αρχαία ελληνική 
(και της καθαρεύουσας) φράση νήρον ύδωρ για το νερό.
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το υδατικό περιβάλλον όπου αναπτύσσονται τα κύτταρα των πολυκυττάρων οργανισμών. 
Οι περισσότερες χημικές ουσίες που παρατηρούνται στο εσωτερικό των κυττάρων είναι 
«ευδιάλυτες» στο νερό. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στις διαλυμένες ουσίες την εύκολη μετα-
κίνησή τους από το ένα σημείο του κυττάρου σε άλλο, και κατά συνέπεια την επαφή τους 
και την εξ αυτής πραγματοποίηση των χημικών αντιδράσεων μέσα στο κύτταρο. 
Σημαντικότεροι λόγοι που καθιστούν το νερό τόσο απαραίτητο στοιχείο της ζωής είναι ακρι-
βώς οι φυσικοχημικές του ιδιότητες, που αποτελούν απόρροια της πολικότητας και της ικα-
νότητας των μορίων του να συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόνου. Αναλυτικό-
τερα οι φυσικοχημικές του αυτές ιδιότητες είναι:

●  Η μεγάλη διαλυτική ικανότητα.

●  Η μεγάλη αντίσταση σε θερμικές μεταβολές (μεγαλύτερη από κάθε υγρό).

●  Η ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων συνοχής και συνάφειας.

●  Η μεγάλη πυκνότητα σε υγρή μορφή απ’ ό,τι σε στερεή.

●  Η αντιστρεπτή διάσταση του νερού σε κατιόντα υδρογόνου και ανιόντα υδροξυλίου.

Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι διαυγές, άχρωμο, άοσμο, δροσερό (θερμοκρασίας 7-11 
βαθμών Κελσίου). Πρέπει να περιέχει μικρή ποσότητα ανόργανων αλάτων (0,5 γρ. στο 
λίτρο), γιατί το καθαρό νερό χωρίς διαλυμένα άλατα είναι βλαβερό για τον οργανισμό, εξαι-
τίας της μεγάλης διαπερατότητας των κυττάρων. Τα θαλασσινά ψάρια πεθαίνουν όταν μετα-
φερθούν σε γλυκό νερό και τα ψάρια του γλυκού νερού πεθαίνουν αμέσως μόλις τοποθε-
τηθούν μέσα σε αποσταγμένο νερό επειδή καταστρέφονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια (αιμό-
λυση). Το πόσιμο νερό περιέχει διαλυμένο οξυγόνο, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, ελάχι-
στα ίχνη οργανικών ουσιών, καθώς και ίχνη φυτικών μικροοργανισμών. Το πόσιμο νερό 
πρέπει να εξετάζεται φυσικώς (θερμοκρασία, διαύγεια, γεύση, οσμή), χημικώς (έλεγχος 
ποιότητας και ποσοτικός έλεγχος ουσιών, σκληρομετρία), μικροσκοπικώς (έρευνα μικρο-
οργανισμών), βακτηριολογικώς (καλλιέργεια των μικροβίων του νερού) και τοπογραφικώς 
(θέση πηγής, διαδρομής του νερού). 

Από το 1992, η 22η Μαρτίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί από τη Γενική Συνέλευση του Οργα-
νισμού Ηνωμένων Εθνών ως η παγκόσμια μέρα για το νερό.

Στις επιχειρήσεις εστίασης η τοποθέτηση αφαλατωτών και φίλτρων νερού είναι απαραί-
τητη. Βάσει νομοθεσίας το κατάστημα οφείλει να παρέχει πόσιμο νερό βρύσης.

4.3.3.2.  Πρωτεΐνες

Οι πρωτεΐνες9 παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη διατροφή. Αποτελούν την πηγή των αμινο-
ξέων, τα οποία χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την ανάπτυξη και τη συντήρησή του.
Τα αμινοξέα μπορούν να ταξινομηθούν στα: 
1.  απαραίτητα (αμινοξέα τα οποία ο οργανισμός δεν μπορεί να συνθέσει κατά τη διάρκεια 

9. Αυτό υποδηλώνει και η ονομασία τους, η οποία προέρχεται από την ίδια ρίζα με το ρήμα «πρωτεύω» 
και τονίζει την πρωταρχική τους σημασία.
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του μεταβολισμού και επομένως πρέπει να τα προσλάβει με τη διατροφή) 
2.  μη απαραίτητα (αμινοξέα τα οποία μπορούν να παράγονται ενδογενώς από άλλες πρω-

τεΐνες). Τα αμινοξέα που θεωρούνται απαραίτητα για τους ενήλικες είναι η λευκίνη, η 
ισολευκίνη, η βαλίνη, η θρεονίνη, η μεθειονίνη, η φαινυλαλανίνη, η τρυπτοφάνη και η 
λυσίνη, ενώ για τα παιδιά είναι επιπλέον και η ιστιδίνη.

Υψηλής βιολογικής αξίας θεωρείται η πρωτεΐνη η οποία περιέχει τα απαραίτητα αμινοξέα 
στη σωστή αναλογία που απαιτείται για τον ανθρώπινο οργανισμό. Εάν ένα ή περισσότερα 
απαραίτητα αμινοξέα υπάρχουν σε πολύ μικρή ποσότητα, τότε η πρωτεΐνη έχει χαμηλή βιο-
λογική αξία, ενώ το αμινοξύ που περιέχεται στη μικρότερη ποσότητα ονομάζεται περιορι-
στικό αμινοξύ.
Στον άνθρωπο οι πρωτεΐνες αποτελούν τους δομικούς λίθους του οργανισμού: μύες, ιστοί 
και εσωτερικά όργανα αποτελούνται κυρίως από πρωτεΐνες. Το δέρμα περιλαμβάνει περί-
που το 10% του συνολικού ποσού της πρωτεΐνης στο σώμα. Η δράση των πρωτεϊνών στον 
οργανισμό είναι πολλαπλή. Χρησιμεύουν ως μέσα θρόμβωσης, ως γαλακτωματοποιητές, 
ως αντισώματα και ως βιολογικοί καταλύτες με τη μορφή ενζύμων και ορμονών που ρυθ-
μίζουν την πορεία των περισσότερων βιοχημικών αντιδράσεων στον οργανισμό. Βασικές 
διεργασίες όπως η ανάπτυξη, οι εκκρίσεις, η πέψη, ο μεταβολισμός και η μετατροπή χημι-
κής ενέργειας σε μηχανικό έργο ρυθμίζονται από τα ένζυμα και τις ορμόνες.
Ο μεταβολισμός ενός γραμμαρίου πρωτεΐνης, όπως και ενός γραμμαρίου υδατανθράκων, 
αποδίδει στον οργανισμό 4 Κcal.
Ζωικές πηγές πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας αποτελούν το κρέας, τα πουλερικά, τα 
ψάρια, τα αβγά, το γάλα, το τυρί και το γιαούρτι. Τα φυτικά τρόφιμα, όπως τα όσπρια, τα 
δημητριακά, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα λαχανικά, παρέχουν πρωτεΐνες χαμηλής βιο-
λογικής αξίας.
Καθώς το περιοριστικό αμινοξύ τείνει να είναι διαφορετικό στις διαφορετικές φυτικές πρω-
τεΐνες, ο συνδυασμός φυτικών πηγών πρωτεϊνών στο ίδιο γεύμα (πχ όσπρια με δημητρι-
ακά) δίνει συχνά ένα μείγμα υψηλότερης βιολογικής αξίας. Αυτοί οι συνδυασμοί συνα-
ντώνται γενικά στις παραδοσιακές μαγειρικές συνταγές από τις διαφορετικές ηπείρους (πχ 
φασόλια με ρύζι, ρεβίθια με ψωμί, φακές με πατάτες, κλπ).

Η συμβουλή του διαιτολόγου: Προκειμένου να διατηρηθεί ο φυσιολογι-
κός κύκλος διακίνησης των πρωτεϊνών, ο οποίος είναι απαραίτητος για 
την ανάπτυξη και την επισκευή των ιστών του σώματος, το 10-15% της 
συνολικής ενεργειακής πρόσληψης πρέπει να προέρχεται από πρωτεΐ-
νες.

4.3.3.3.  Λίπη, έλαια μαγειρικής

Τα λίπη είναι οργανικές ουσίες που σχηματίζονται στο βιολογικό κύκλο κάθε ζωικού ή φυτι-
κού οργανισμού. Χρησιμεύουν στη θερμομόνωση και στην προστασία των οργάνων του 
σώματος και αποτελούν τη σπουδαιότερη πηγή ενέργειας για τον οργανισμό. Σε αντίθεση 
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με τις πρωτεΐνες και τους υδατάνθρακες τα λιπίδια αποτελούν μια περισσότερο συμπυκνω-
μένη μορφή ενέργειας, αφού ο μεταβολισμός ενός γραμμαρίου λίπους αποδίδει 9 Κcal. To 
πλεόνασμα της τροφής μετατρέπεται κατά σημαντικό ποσοστό σε λίπος, το οποίο αποθη-
κεύεται στους ιστούς και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. 

Τα λίπη στα τρόφιμα βρίσκονται με τη μορφή των εστέρων των λιπαρών οξέων, τα οποία 
ανάλογα με τους διπλούς δεσμούς που περιέχουν διακρίνονται σε:

●  κορεσμένα, με κανένα διπλό δεσμό
●  ακόρεστα, με έναν ή περισσότερους διπλούς δεσμούς
	 ❍  μονοακόρεστα, με έναν διπλό δεσμό
	 ❍  πολυακόρεστα, με περισσότερους από έναν διπλούς δεσμούς.
Τα κορεσμένα λιπαρά βρίσκονται κυρίως στα ζωικής προέλευσης προϊόντα, όπως το 
κρέας, το βούτυρο, το πλήρες γάλα και το τυρί. ∆ε λείπουν όμως και από τα προϊόντα φυτι-
κής προέλευσης. Το ελαιόλαδο περιέχει κορεσμένα λιπαρά που φθάνουν και το 15%, ενώ 
οι περισσότεροι ξηροί καρποί περιέχουν σχετικά μικρό ποσοστό κορεσμένων, γύρω στο 
10% . Το κορεσμένο λίπος μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα επίπεδα της ολικής χοληστε-
ρόλης πλάσματος και της LDL χοληστερόλης (κακής χοληστερόλης), με σημαντικές διαφο-
ρές στην αυξητική επίδραση ανάλογα με το είδος των κορεσμένων λιπαρών οξέων που 
την προκαλεί. 
Τα πολυακόρεστα λιπαρά υπάρχουν σε πολλούς ελαιούχους σπόρους, όπως ο ηλιόσπο-
ρος, το καλαμπόκι, καθώς και σε πολλούς ξηρούς καρπούς. Στην κατηγορία των πολυα-
κόρεστων λιπαρών οξέων ανήκουν το λινελαϊκό οξύ (ω-3) και το λινολενικό οξύ (ω-6), 
τα οποία ονομάζονται απαραίτητα, γιατί ο οργανισμός αδυνατεί να τα συνθέσει και πρέπει 
συνεπώς να τα προσλάβει μέσω της διατροφής. Είναι απαραίτητα για τη δόμηση των κυτ-
ταρικών μεμβρανών, του εξωτερικού περιβλήματος των κυττάρων και του περιβλήματος 
των νεύρων. Συμβάλλουν στην πήξη του αίματος, τη μυϊκή συστολή και χαλάρωση και στις 
φλεγμονές. Εκεί που εστιάζεται η μεγάλη ευεργετική δράση των πολυακόρεστων λιπαρών 
είναι επί της προστασίας του καρδιαγγειακού συστήματος.
Τα ω-3 λιπαρά βοηθούν όχι μόνο στην πρόληψη, αλλά και στην αντιμετώπιση καρδιακών 
νοσημάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων. Πολλές τροφές εμπλουτίζονται με ω-3 λιπαρά 
ακόμη και τα αβγά και τα κρεατοπαραγωγικά ζώα (μοσχάρι) δια μέσου της τροφικής αλυ-
σίδας (λιναρόσπορος).
Τροφές που περιέχουν ω-3 λιπαρά είναι ο λιναρόσπορος, τα καρύδια, το μη υδρογονωμένο 
σογιέλαιο, τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, ο τόνος, ο κολιός και οι σαρδέλες.
Τα ω-6 λιπαρά οξέα περιέχονται στους ελαιούχους σπόρους και τα σπορέλαια, όπως το ηλι-
έλαιο, σογιέλαιο, καλαμποκέλαιο, καθώς και σε μερικούς ξηρούς καρπούς, όπως τα καρύ-
δια, τα οποία είναι οι μόνοι ξηροί καρποί που περιέχουν συγχρόνως ω-3 και ω-6 λιπαρά.
Τα μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία έχουν ως κυριότερη πηγή τους το ελαιόλαδο (80%), 
έχουν ευεργετικές επιδράσεις στη μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων. Εκτός από το 
ελαιόλαδο αξιόλογες πηγές μονοακόρεστων λιπαρών είναι τα αμύγδαλα, τα αράπικα φιστί-
κια, το σουσάμι, το ταχίνι και το αβοκάντο.
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Χοληστερόλη
Η χοληστερόλη είναι μια στερόλη που αποτελεί την πρόδρομη ένωση των στεροειδών 
ορμονών καθώς και των χολικών οξέων. Επίσης αποτελεί και απαραίτητο δομικό στοιχείο 
για τις μεμβράνες των κυττάρων. Μεταφέρεται στο αίμα με τις λιποπρωτεΐνες ενώ η δεξα-
μενή της τροφοδοτείται από δύο πηγές:
1. Τη χοληστερόλη που απορροφάται από την τροφή
2. Τη χοληστερόλη που βιοσυντίθεται στο ήπαρ και στο λεπτό έντερο.

Οι αυξημένες τιμές χοληστερόλης στο αίμα, και συγκεκριμένα η ολική χοληστερόλη και η 
LDL (λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας), έχουν κατηγορηθεί για αυξημένο κίνδυνο καρ- (λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας), έχουν κατηγορηθεί για αυξημένο κίνδυνο καρ-
διαγγειακών νοσημάτων, αφού συμμετέχουν στην δημιουργία αθηρωματικής πλάκας.

Η χοληστερόλη βρίσκεται στα ζωικά προϊόντα, και πλούσιες πηγές της αποτελούν τα θαλασ-
σινά, τα αβγά, το συκώτι, τα νεφρά, το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα πουλερικά. 

Ειδικό αφιέρωμα για τα «λίπη και έλαια στη μαγειρική»

Γενικά χαρακτηριστικά

Τα εδώδιμα λίπη και έλαια αποτελούνται από μια αρκετά ετερογενή ομάδα οργανικών ενώ-
σεων, οι οποίες αναφέρονται περιληπτικά ως «λιπίδια». Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι 
ότι διαλύονται σε χημικούς διαλύτες, όπως ο αιθέρας, ο πετρελαϊκός αιθέρας, το βενζόλιο, 
το χλωροφόρμιο, ενώ είναι αδιάλυτα στο νερό.

Η διάκριση σε λίπη και έλαια είναι σχετική, ανάλογα με το αν στη θερμοκρασία περιβάλ-
λοντος είναι στερεά ή υγρά. Η διαφοροποίηση αυτή ωστόσο δεν είναι επιστημονική, γιατί 
η φυσική κατάσταση κάθε λιπαρής ύλης εξαρτάται από τις συνθήκες θερμοκρασίας, την 
πίεση, τη παρουσία γαλακτοματοποιητών. Έτσι για παράδειγμα το ελαιόλαδο είναι υγρό στη 
μέση θερμοκρασία δωματίου, αλλά γίνεται πηκτό σε θερμοκρασίες κοντά στους 0°C. Μια 
μαργαρίνη μπορεί να είναι στερεή σε θερμοκρασία δωματίου εξαιτίας των γαλακτοματο-
ποιητών ή των υδρογονομένων λιπαρών. 

Τα λίπη και τα έλαια αποτελούν βασική κατηγορία των οργανικών θρεπτικών υλών, καθώς 
και σπουδαία πηγή ενέργειας. Προέρχονται από το ζωικό και φυτικό κόσμο, ενώ κατατάσ-
σονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την προέλευσή τους:

Ζωικά λίπη και έλαια Φυτικά λίπη και έλαια

Βούτυρο γάλακτος
Λίπη των ζώων
Ιχθυέλαια

α)  από σπόρους: ηλιέλαιο, σογιέλαιο, κοκόλιπος πυρήνα, 
κραμβέλαιο, βαμβακέλαιο

β)  από καρπούς: ελαιόλαδο, φουντουκέλαιο, φοινικέλαιο, 
λίπος καρύδας κοκκοφοίνικα

γ)  από φύτρα: αραβοσιτέλαιο, σιτέλαιο  

Ο ρόλος των λιπαρών στα τρόφιμα

Τα λιπαρά συμβάλλουν στην οσμή και τη γεύση του φαγητού, ενώ προσθέτουν και την ικα-
νότητα κορεσμού στις τροφές. Στη μαγειρική παίζουν το ρόλο ενός ελεγχόμενου μέσου 
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εναλλαγής θερμότητας και επηρεάζουν ευνοϊκά τη γεύση του φαγητού. Ως έλαια στη σαλάτα 
καθιστούν τα λαχανικά πιο ευχάριστα, ενώ ως γαλακτώματα (μαγιονέζα) αποτελούν ευχά-
ριστο συμπλήρωμα.

Τέλος, στη ζαχαροπλαστική ορισμένα λίπη δίνουν μια ειδική υφή σε ορισμένα προϊόντα, 
όπως τα μπισκότα, ενώ άλλες λιπαρές ύλες είναι απαραίτητες στην παρασκευή ειδικών 
προϊόντων σοκολατοποιίας και αρτοποιίας.

Προέλευση 

Τα λίπη και τα έλαια είναι πολύ διαδεδομένα στη φύση. Πλούσιες πηγές είναι τα σπέρματα 
και ορισμένοι καρποί, όπως ο καρπός της ελιάς. Τα φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν ελά-
χιστο λίπος (0,1-2%). Οι ξηροί καρποί, αντίθετα, είναι πλούσιοι σε λιπαρά (40-60%). Από τα 
προϊόντα ζωικής προέλευσης κυριότερες πηγές λιπών είναι το γάλα και οι ιστοί των ζώων 
και ψαριών (λαρδί, ξύγκι, μουρουνέλαιο).

Μεταβολές των ελαίων κατά το τηγάνισμα

Οι κυριότερες μεταβολές που υφίσταται το έλαιο κατά το τηγάνισμα, καθώς και οι αλληλε-
πιδράσεις του με το τρόφιμο, παρουσιάζονται παρακάτω.
Οι φυσικές μεταβολές που υφίστανται τα έλαια κατά το τηγάνισμα αφορούν στο ιξώδες, το 
χρώμα, τη γεύση, το άρωμα, την απορρόφηση στο υπεριώδες, την τάση ατμού, τον αφρι-
σμό, το δείκτη διάθλασης, τα σημεία καπνού, ανάφλεξης και καύσης και τη διηλεκτρική 
σταθερά. Οι προαναφερθείσες φυσικές παράμετροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
έλεγχο της ποιότητας των τηγανισμένων ελαίων και τον προσδιορισμό του βαθμού υπο-
βάθμισής τους.  
Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, λόγω της παρουσίας του οξυγόνου, της υγρασίας των 
τροφίμων και των υψηλών θερμοκρασιών, συντελείται πλήθος χημικών αντιδράσεων, οι 
οποίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: την υδρόλυση, την οξείδωση και τον πολυμερισμό. 
Οι χημικές αλλαγές που υφίστανται τα έλαια κατά το τηγάνισμα έχουν ως αποτέλεσμα το 
σχηματισμό προϊόντων διάσπασης, όπως πτητικές ή μη πτητικές μονομερείς ή πολυμερείς 
ενώσεις. Με την επαναλαμβανόμενη θέρμανση και τα επαναλαμβανόμενα τηγανίσματα 
οι ενώσεις αυτές διασπώνται περαιτέρω, μέχρις ότου τα προϊόντα διάσπασης να 
συγκεντρωθούν σε τέτοια επίπεδα, ώστε το έλαιο να καθίσταται ακατάλληλο για τηγάνισμα. 
Τα επίπεδα αυτών των ενώσεων και η χημική τους δομή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένου του ελαίου και του είδους του τροφίμου, τις συνθήκες τηγανίσματος 
και την επαφή με τον αέρα. Επιπλέον, αυτές οι χημικές αντιδράσεις – υδρόλυση, οξείδωση, 
πολυμερισμός – αλληλεπιδρούν, με αποτέλεσμα να παράγουν ένα πολύπλοκο μείγμα 
ανεπιθύμητων προϊόντων. 
Η κατανόηση των μηχανισμών που υπεισέρχονται στη διεργασία της θερμικής αποικοδό-
μησης είναι δύσκολη, καθώς εξαρτάται από πολλές μεταβλητές, όπως η ακορεστότητα των 
λιπαρών οξέων, η θερμοκρασία, η απορρόφηση του οξυγόνου, η ύπαρξη μετάλλων στο 
σκεύος τηγανίσματος και στο έλαιο και η φύση του τροφίμου. Μια σειρά παραγόντων που 
επηρεάζουν τις διεργασίες της υδρόλυσης, της οξείδωσης και του πολυμερισμού φαίνο-
νται στον πίνακα 3.
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Χημικοί παράγοντες Φυσικοί παράγοντες

Έλαιο/τρόφιμο/πρόσθετο ∆ιεργασία

Ακορεστότητα λιπαρών οξέων Θερμοκρασία ελαίου

Είδος ελαίου (oil matrix) Χρόνος τηγανίσματος

Είδος τροφίμου (food matrix) Αερισμός/Απορρόφηση οξυγόνου

Μέταλλα στο έλαιο/τρόφιμο Σκεύος τηγανίσματος

Αρχική ποιότητα ελαίου Συνεχές ή διακοπτόμενο τηγάνισμα

Προϊόντα αποικοδόμησης στο έλαιο Ρυθμός τηγανίσματος

Αντιοξειδωτικά Μεταφορά θερμότητας

Ρυθμός αντικατάστασης, ενδιάμεση προσθήκη ελαίου.

Αντικαπνιστικά Φιλτράρισμα του ελαίου

Καθαρισμός σκεύους

Πίνακας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν την υποβάθμιση τηγανισμένων ελαίων

Παραπροϊόντα τηγανίσματος

Κατά το τηγάνισμα σχηματίζονται προϊόντα αποικοδόμησης, πτητικά και μη, τα οποία μετα-
φέρονται και στα τρόφιμα που τηγανίζονται στο έλαιο, με αποτέλεσμα να δημιουργούν αρνη-
τικές επιδράσεις στην ποιότητα, στο άρωμα, στη σταθερότητα του αρώματος, στο χρώμα και 
στην υφή του τηγανισμένου τροφίμου.

Τα πτητικά προϊόντα οξείδωσης συνεισφέρουν στο άρωμα του ελαίου και στη γεύση του 
τηγανισμένου φαγητού και η συγκέντρωσή τους αυξάνει όσο αυξάνει ο αριθμός των τηγα-
νισμάτων. Οι πτητικές ενώσεις που παράγονται κατά το τηγάνισμα αποτελούνται από αλει-
φατικές αλδεύδες (ενάλες και διενάλες), αλειφατικές κετόνες, υδρογονάνθρακες και αλκο-
όλες και υπολογίζονται σε 140 περίπου, ενώ οι κυριότερες από αυτές είναι: 1-πεντανάλη, 
εξανάλη, φουρφουράλη, (E)-2-επτενάλη, 5-μεθυλ-φουρφουράλη, 1-οκτεν-3-άλη, οκτα-
νάλη, 2-πεντυλφουράνιο, (E)-2-οκτενάλη, εννανάλη, (E)-2- εννενάλη και εξαδενοϊκό οξύ, 
ακρολεΐνη, 2,4-δεκαδιενάλη. Τα ίδια τα υδροϋπεροξείδια που παράγονται κατά την οξεί-
δωση των ελαίων δεν προσδίδουν δυσάρεστο άρωμα ή γεύση στο έλαιο, τα πτητικά παρα-
προϊόντα όμως που σχηματίζονται από τη διάσπαση των μορίων τους, κυρίως οι αλδεΰδες, 
είναι δυνατό να καταστήσουν το έλαιο δυσάρεστο στη γεύση. 

Η σύνθεση των λιπαρών οξέων των τηγανισμένων ελαίων επιδρά στη σύνθεση των πτητι-
κών συστατικών που σχηματίζονται κατά το τηγάνισμα, διότι αυτά ευθύνονται κυρίως για το 
σχηματισμό των παραπροϊόντων τηγανίσματος. Όσο πιο πλούσιο είναι ένα έλαιο σε πολυα-
κόρεστα λιπαρά οξέα, όπως το λινελαϊκό, τόσο πιο πολλές οι πτητικές ενώσεις που παρά-
γονται με δυσάρεστη οσμή. Η «τηγανίλα» δηλαδή είναι πιο έντονη όταν χρησιμοποιούνται 
πολυακόρεστα λιπαρά.
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Τα μη πτητικά συστατικά αποικοδόμησης είναι τα ολικά πολικά συστατικά, τα πολυμερι-
σμένα τριγλυκερίδια, τα μέσης πολικότητας συστατικά, τα οξειδωμένα λιπαρά οξέα και 
το ακρυλαμίδιο. Τα μη πτητικά προϊόντα της οξείδωσης είναι στο σύνολό τους τα «Ολικά 
Πολικά Συστατικά» (Total Polar Materials, TPM). Κλάσμα των ΤΡΜs αποτελούν πολυμε-
ρισμένα τριγλυκερίδια (PTG), αλδεϋδικά τριγλυκερίδια, οξειδωμένα τριγλυκερίδια, δι- και 
μόνο-τριγλυκερίδια και ελεύθερα λιπαρά οξέα. Τα PTG αποτελούν περίπου το 50% του 
συνόλου των ΤΡΜ, ενώ μέχρι σήμερα υπάρχουν συστατικά του κλάσματος των TPM. Όσο 
προοδευτικά αυξάνει ο αριθμός των διεργασιών τηγανίσματος του ελαίου τόσο αυξάνει και 
το ποσοστό των ΤΡΜ, κατ’ αναλογία και των PTG, καθώς και των ανεπιθύμητων οργανο-
ληπτικών χαρακτηριστικών του ελαίου. Οι τιμές αυτές μπορούν να αποτελούν δείκτες υπο-
βάθμισης του ελαίου και συνεπακόλουθα του τροφίμου. Έχει προταθεί τα επιτρεπτά όρια 
των ΤΡΜ στα τηγανισμένα έλαια να είναι έως 25%, ενώ για τα PTG έως 13%.

Το κλάσμα των παραπροϊόντων μέσης πολικότητας ΜΡΜ αποτελείται κυρίως από την 
trans,trans-2,4-δεκαδιενάλη (trans,trans-2,4-decadienal) που παραμένει στο έλαιο του 
τηγανίσματος και δεν απομακρύνεται πλήρως με τους ατμούς. Ο σχηματισμός της trans-
2,4-δεκαδιενάλης συντελείται κατά την υπεροξείδωση του λινολεϊκού και αραχιδονικού 
οξέος. 

Τα οξειδωμένα λιπαρά οξέα που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος και ανι-
χνεύονται στα φυτικά έλαια είναι το έποξυ-στεαρικό οξύ και το έποξυ-ελαϊκό οξύ. Σχημα-
τίζονται κατά τη θερμική οξείδωση των ελαίων μέσω των υδροϋπεροξειδίων και παραμέ-
νουν συνδεδεμένα με τα τριγλυκερίδια από τα οποία προέρχονται. Ο σχηματισμός των οξει-
δωμένων λιπαρών οξέων εξαρτάται από το βαθμό ακορεστότητας των λιπαρών οξέων και 
το χρόνο θέρμανσης του ελαίου. 

Το ακρυλαμίδιο σχηματίζεται κατά την καύση υλών που περιέχουν αζωτούχες οργανικές 
ενώσεις. Το ακρυλαμίδιο είναι ένα απλό και μικρό μόριο. Μπορεί να σχηματιστεί στα θερ-
μαινόμενα τρόφιμα με διάφορους μηχανισμούς, όπως αντιδράσεις υδρογονανθράκων, 
πρωτεϊνών και αμινοξέων, λιπιδίων και πιθανώς άλλων μικροσυστατικών των τροφίμων. 
Επίσης, μπορεί να σχηματιστεί και από μη-τροφογενείς πηγές. Πολύ πιθανόν να εμπλέκο-
νται στο σχηματισμό του πολλοί μηχανισμοί που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και εξαρτώ-
νται από α) τη σύνθεση του τροφίμου και β) τη διαδικασία προετοιμασίας του. 

Από παρατηρήσεις που έχουν γίνει υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι σημαντικοί παράγο-
ντες σχηματισμού του ακρυλαμιδίου είναι α) η διάρκεια και β) η θερμοκρασία μαγειρέμα-
τος. Τρόφιμα στα οποία έχουν βρεθεί τα υψηλότερα επίπεδα ακρυλαμιδίου είναι οι πατάτες 
και τα προϊόντα που βασίζονται στα δημητριακά κατά τη διαδικασία μαγειρέματος, όπως το 
τηγάνισμα, το κοινό ψήσιμο και το ψήσιμο στη σχάρα.

Βιολογικές δράσεις των προϊόντων τηγανίσματος

Τα παραπροϊόντα τηγανίσματος κατηγορούνται εδώ και πολλά χρόνια για αρνητικές επι-
πτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και έχουν τεθεί υπό εξέταση από πολλούς ερευνητές. Σε 
έρευνες που αφορούν την επίδραση του συνόλου των συστατικών των οξειδωμένων 
ελαίων έχει βρεθεί ότι σε ποντίκια και στον άνθρωπο τα οξειδωμένα λιπαρά οξέα της δια-
τροφής απορροφούνται από το λεπτό έντερο. Τα περισσότερα προβλήματα οφείλονται στα 
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υδροϋπεροξείδια που σχηματίζονται από τη θέρμανση των πολυακόρεστων ελαίων, πχ στα 
υψηλά ποσοστά των TPM από το τηγάνισμα του πολυακόρεστου ηλιελαίου. 

Το ακρυλαμίδιο σχηματίζεται κατά τη θέρμανση υλών που περιέχουν αζωτούχες οργανικές 
ενώσεις. Τα μέχρι σήμερα δεδομένα για τα επίπεδα του ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα δεν επι-
τρέπουν ακριβή αξιολόγηση του κινδύνου από την πρόσληψή του με την τροφή. Η ένωση 
αυτή προκαλεί καρκίνο σε πειραματόζωα, αλλά δεν έχει αποδειχθεί κάτι ανάλογο για τον 
άνθρωπο. 

Μεταβολές των λιπών των κρεάτων κατά το ψήσιμο στη σχάρα

Το ψήσιμο των κρεάτων είναι παγκοσμίως από τους πιο διαδεδομένους τρόπους μαγειρέ-
ματος των κρεάτων. Το μοσχάρι, το χοιρινό, το κοτόπουλο, το αρνί, αλλά και η πάπια στους 
ανατολικούς λαούς είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα κρέατα. Ωστόσο, κατά τη δια-
δικασία του ψησίματος παράγονται κάποιες χημικές ενώσεις από την αποικοδόμηση των 
λιπών, κυριότερες εκ των οποίων είναι οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες.
Οι Πολυκυκλικοί  Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH) αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία 
οργανικών ενώσεων που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους, 
είναι λιπόφιλοι και χημικά σταθεροί. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι είναι το βενζοπυρένιο, το 
πυρένιο, το ναφθαλένιο και το βενζο-φλουορανθένιο. Πάνω από 100 PAH υπάρχουν στο 
περιβάλλον ως ρυπαντές. Σχηματίζονται κατά την επεξεργασία του κάρβουνου, του αργού 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθώς και από την ατελή καύση οργανικών ουσιών. 
Κύρια όμως πηγή έκθεσης των PAH για τον άνθρωπο αποτελούν τα τρόφιμα, από τα οποία 
προσλαμβάνουμε πάνω από το 90% του συνολικά προσλαμβανομένου ποσού.
Η επεξεργασία του τροφίμου ή τα διάφορα είδη μαγειρέματος, όπως το καβούρντισμα, το 
ψήσιμο στη σχάρα, το μπάρμπεκιου (ΒΒQ) και το κάπνισμα παράγουν PAH και αυξάνουν τα 
επίπεδά τους στο μαγειρεμένο φαγητό. Αντιθέτως, τα επίπεδα των PAH είναι πολύ χαμηλά 
σε κάποια άλλα είδη μαγειρέματος, όπως το βράσιμο στον ατμό. Ο ακριβής μηχανισμός 
σχηματισμού των PAH κατά την επεξεργασία του τροφίμου ή το μαγείρεμα δεν είναι πλή-
ρως γνωστός. Πιστεύεται πάντως ότι έχει σχέση με την ατελή καύση και την πυρόλυση 
των λιπών. Η πυρόλυση  των λιπών συμβαίνει σε θερμοκρασίες 300-500°C και οδηγεί 
σε μείγμα κορεσμένων και ακόρεστων υδρογονανθράκων μικρότερου μοριακού βάρους. 
Συγκεκριμένα, όταν το τρόφιμο έρθει σε απευθείας επαφή με τη φωτιά, η πυρόλυση των 
λιπών στα κρέατα παράγει PAH. Επιπλέον, τα λιωμένα λίπη, πέφτοντας πάνω στη θερμαι-
νόμενη επιφάνεια, παράγουν PAH τα οποία επανατοποθετούνται στην επιφάνεια του τροφί-
μου από τον ανερχόμενο καπνό. Ένας άλλος πιθανός μηχανισμός σχηματισμού PAH είναι η 
ατελής καύση του καυσίμου, όπως πχ του κάρβουνου, το οποίο παράγει PAH που μεταφέ-
ρονται μέσω καπνού στην επιφάνεια του τροφίμου.

Παράγοντες που επηρεάζουν τον σχηματισμό των PAH:

α. Η απόσταση του τροφίμου από την πηγή θερμότητας. 

β. Το λίπος που περιέχεται στο τρόφιμο.

γ. Η διάρκεια του μαγειρέματος. 

δ. Η θερμοκρασία. 
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ε. Αν το λιωμένο λίπος πέφτει πάνω στη θερμαινόμενη επιφάνεια.
στ. Το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται για τη φωτιά. 

Μετά την απορρόφηση των PAH από το γαστρεντερικό, αυτά κατανέμονται σε όλα σχεδόν 
τα όργανα του σώματος. Ο μεταβολισμός των PAH είναι πολύπλοκος, σχηματίζοντας προ-
ϊόντα που είτε αποβάλλονται από τον οργανισμό, είτε συνδέονται στο DNA σχηματίζοντας 
σύμπλοκα. Αυτή η σύνδεση στο DNA θεωρείται ως η έναρξη της  καρκινογένεσης.

Η συμβουλή του διαιτολόγου: To συνολικό προσλαμβανόμενο λίπος της 
διατροφής πρέπει να κυμαίνεται σε ποσοστό 20-35%, το κορεσμένο λίπος 
δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% των συνολικών θερμίδων, ενώ η πρό-
σληψη της χοληστερόλης προτείνεται να είναι μικρότερη από 300 mg την 
ημέρα.

4.3.3.4.  Υδατάνθρακες

Οι υδατάνθρακες αποτελούν τη βασική πηγή θερμίδων στη διατροφή των περισσότερων 
ανθρώπων. Το 50% περίπου του ποσοστού των θερμίδων που παίρνει ο άνθρωπος μέσω 
της διατροφής του προέρχεται από τους υδατάνθρακες.

Οι υδατάνθρακες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

●  Mονοσακχαρίτες: γλυκόζη, φρουκτόζη, γαλακτόζη 

●  Δισακχαρίτες: σακχαρόζη, λακτόζη, μαλτόζη 

●  Πολυσακχαρίτες: άμυλο, αμυλοπηκτίνες.

Τα σάκχαρα και το άμυλο τροφοδοτούν τον οργανισμό με ενέργεια με τη μορφή της γλυ-
κόζης, η οποία είναι η μοναδική πηγή ενέργειας για τα ερυθρά αιμοσφαίρια αλλά και η 
προτιμώμενη πηγή για τον εγκέφαλο, το κεντρικό νευρικό σύστημα, τον πλακούντα και το 
έμβρυο. Τα σάκχαρα μπορεί να βρίσκονται εκ φύσεως στα τρόφιμα, όπως η φρουκτόζη 
στα φρούτα ή η λακτόζη στο γάλα, ή να προστίθενται στην πορεία επεξεργασίας του τροφί-
μου. Τα προστιθέμενα σάκχαρα είναι γνωστά και ως θερμιδικά γλυκαντικά και περιλαμβά-
νουν τη ζάχαρη (σακχαρόζη), τη δεξτρόζη και τα σιρόπια του καλαμποκιού, ενώ η λακτόζη, 
η σορβιτόλη και το μέλι χρησιμοποιούνται πιο σπάνια. 

Τρόφιμα τα οποία περιέχουν σημαντικές ποσότητες υδατανθράκων και είναι πλούσια σε 
θρεπτικά συστατικά είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά και το γάλα.

Σημαντικό ενδιαφέρον υπάρχει και για τις φυτικές ίνες (κυτταρίνη, ημικυτταρίνη, κόμμεα, 
πηκτίνες, λιγνίνη), αφού σύμφωνα με μελέτες έχει φανεί ότι δίαιτες πλούσιες σε φυτικές 
ίνες έχουν πολλές ευεργετικές δράσεις, συμπεριλαμβανόμενου του μειωμένου κινδύνου 
εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, ενώ βοηθούν στην ομαλή λειτουργία του εντέρου αυξά-
νοντας τον όγκο των κοπράνων και μειώνοντας το χρόνο διέλευσής τους από το γαστρε-
ντερικό σωλήνα. Επίσης συμβάλλουν στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου 
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(πηγή: EUFIC, 2010). Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύεται εάν η λήψη φυτικών ινών συνοδεύ-
εται και από αυξημένη κατανάλωση νερού. Τρόφιμα όπως τα δημητριακά ολικής άλεσης, 
τα όσπρια, τα λαχανικά, τα φρούτα με τη φλούδα τους αποτελούν σημαντικές πηγές φυτι-
κών ινών. 

Η συμβουλή του διαιτολόγου: Το ποσοστό της ενέργειας που πρέπει να 
καλύπτεται από τους υδατάνθρακες πρέπει να είναι 50-60%, ενώ όσον 
αφορά τις φυτικές ίνες η σύσταση για τους ενήλικες είναι 14 γραμμάρια 
ανά 1.000 Κcal.

4.3.3.5.  Βιταμίνες 

Οι βιταμίνες είναι συστατικά των τροφίμων τα οποία, παρόλο που υπάρχουν σε πολύ μικρά 
ποσοστά, παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατροφή συμβάλλοντας στο μεταβολισμό των άλλων 
θρεπτικών ουσιών. Οι βιταμίνες δεν μπορούν να συντεθούν από τον οργανισμό σε σημα-
ντικά ποσά, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να λαμβάνονται από τη διατροφή. Επειδή ο ρόλος 
τους είναι κυρίως καταλυτικός, ο οργανισμός έχει ανάγκη από ελάχιστα ποσά βιταμινών, σε 
αντίθεση με τα άλλα θρεπτικά συστατικά (λίπη, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες).

Οι βιταμίνες διακρίνονται με βάση τη διαλυτότητα τους σε λιποδιαλυτές και υδατοδιαλυτές:

Λιποδιαλυτές: 

●  Βιταμίνη Κ (φυλλώδη λαχανικά).
●  Βιταμίνη D (συκώτι, μοσχάρι, αβγά, γάλα, γαλακτοκομικά, ρέγκα, σολομός, τόνος, σαρ-D (συκώτι, μοσχάρι, αβγά, γάλα, γαλακτοκομικά, ρέγκα, σολομός, τόνος, σαρ- (συκώτι, μοσχάρι, αβγά, γάλα, γαλακτοκομικά, ρέγκα, σολομός, τόνος, σαρ-

δέλα).
●  Βιταμίνη Α (σπανάκι, μαρούλι, καρότα, αβγά, συκώτι, γάλα, γιαούρτι, τυρί, βούτυρο).
●  Βιταμίνη Ε (φυτικά έλαια).

Υδατοδιαλυτές:

●  Θειαμίνη (γάλα, αβγά, συκώτι, όσπρια, μαύρο ψωμί, δημητριακά, μαγιά, φύτρο σιτα-
ριού).

●  Ριβοφλαβίνη (γάλα, αβγά, συκώτι).
●  Νιασίνη (δημητριακά, συκώτι, τόνος, μοσχάρι, καφέ, τσάι).
●  Ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C) (εσπεριδοειδή, πράσινα λαχανικά, τομάτες).
●  Βιοτίνη (κρόκος αβγού, σόγια, ξηροί καρποί, όσπρια).
●  Παντοθενικό οξύ (στα περισσότερα τρόφιμα).
●  Φολικό οξύ (συκώτι, φυλλώδη λαχανικά, μανιτάρια, όσπρια).
●  Βιταμίνη Β6 (δημητριακά, συκώτι, ψάρια, πουλερικά).
●  Βιταμίνη Β12 (ζωικά προϊόντα).
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Οι βιταμίνες βρίσκονται σε διάφορα τρόφιμα, επειδή όμως κανένα τρόφιμο δεν περιέχει 
όλες τις βιταμίνες στις απαιτούμενες ποσότητες για τον οργανισμό χρειάζεται ποικιλία τρο-
φών για να καλυφθούν οι ανάγκες και να αποφευχθούν τυχόν ανεπάρκειες. 

Βιταμίνη Γυναίκες Άντρες

Θειαμίνη 1,1 mg/ημέρα 1,2 mg/ημέρα

Ριβοφλαβίνη 1,1 mg/ημέρα 1,3mg/ημέρα

Νιασίνη 14 mg/ημέρα 16 mg/ημέρα

Ασκορβικό οξύ 60 mg/ημέρα 60 mg/ημέρα

Βιοτίνη 30 mg/ημέρα 30 mg/ημέρα

Παντοθενικό οξύ 5 mg/ημέρα 5 mg/ημέρα

Φυλλικό οξύ 400 mg/ημέρα 400 mg/ημέρα

Βιτ.6 1,3-1,7mg/ημέρα 1,3-1,7mg/ημέρα

Βιτ.12 2,4mg/ημέρα 2,4 mg/ημέρα

Βιτ. D 5mg/ημέρα 5 mg/ημέρα

Βιτ. K 90 mg/ημέρα 120 mg/ημέρα

Βιτ. A 700 mg/ημέρα 900 mg/ημέρα

Βιτ. E 15 mg/ημέρα 15mg/ημέρα

Πίνακας 4. Συνιστώμενη ημερήσια λήψη βιταμινών για γυναίκες και άντρες

4.3.3.6. Ανόργανα συστατικά

Ως ανόργανα στοιχεία χαρακτηρίζονται όλα τα στοιχεία (εκτός του άνθρακα, του οξυγόνου 
και του αζώτου), τα οποία υπάρχουν με τη μορφή των ανόργανων ή οργανικών αλάτων 
ή ενωμένα με οργανικές ύλες. Είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των κυττάρων, 
αποτελούν δομικά συστατικά των οστών και των δοντιών, προσδιορίζουν την οσμωτικό-
τητα των σωματικών υγρών και  είναι απαραίτητοι συμπαράγοντες των ενζύμων.

Τα ανόργανα στοιχεία των τροφίμων κατατάσσονται σε μακροστοιχεία, τα οποία χρειάζο-
νται σε ποσότητα μεγαλύτερη των 100mg/ημέρα, και σε ιχνοστοιχεία, τα οποία χρειάζονται 
σε ποσότητα μικρότερη των 100mg/ημέρα.

Μακροστοιχεία:
Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Χλώριο, Φώσφορος, Σίδηρος, Ψευδάρ-
γυρος, Χαλκός, Ιώδιο, Φθόριο

Ιχνοστοιχεία:
Χρώμιο, Μαγγάνιο, Σελήνιο, Μολυβδαίνιο, Αρσενικό, Βόριο, Νικέλιο,   
Πυρίτιο,   Βανάδιο
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4.3.4.  Σχέσεις θρεπτικών συστατικών και υγείας

Η αυξημένη ενεργειακή πρόσληψη έχει κατά καιρούς ενοχοποιηθεί για αρνητικές επιδρά-
σεις στην υγεία. Στην πραγματικότητα, για δεδομένο δείκτη μάζας σώματος, η υψηλότερη 
ενεργειακή πρόσληψη συνδέεται με χαμηλότερη ολική θνησιμότητα και ιδιαίτερα θνησι-
μότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό συμβαίνει επειδή, για να παραμένει ο δείκτης 
μάζας σώματος σταθερός, η αυξημένη ενεργειακή πρόσληψη θα πρέπει να αντισταθμίζεται 
από αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, η οποία σε μεγάλο βαθμό ορίζεται από τη φυσική 
δραστηριότητα. 

Στην πραγματικότητα η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και η παχυσαρκία είναι αυτές 
που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία, η πρώτη αυξάνοντας τον κίνδυνο για καρδιαγγει-
ακά νοσήματα, οστεοπόρωση, καρκίνο του παχέος εντέρου και πιθανόν καρκίνους άλλων 
εντοπίσεων, και η δεύτερη αυξάνοντας τον κίνδυνο για μη ινσουλινοεξαρτώμενο σακχα-
ρώδη διαβήτη, υπέρταση και δυσλιπιδαιμίες. Με άλλα λόγια, μεταξύ δύο ατόμων με τον 
ίδιο δείκτη μάζας σώματος, αυτός που καταναλώνει περισσότερη τροφή είναι πιθανότερο 
να είναι υγιέστερος από αυτόν που καταναλώνει λιγότερη τροφή. Επισημαίνεται ότι η ανδρι-
κού τύπου παχυσαρκία θεωρείται γενικά περισσότερο νοσογόνος από τη γυναικείου τύπου 
παχυσαρκία. 

Η κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης δεν έχει συσχετισθεί θετικά με κάποια συγκε-
κριμένη νόσο, και ίσως μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκολπωμάτωσης ή δυσκοιλιότη-
τας. Η γλυκαιμική επίδραση των αμυλούχων τροφών, η οποία συχνά μετριέται με το γλυ-
καιμικό δείκτη, είναι συνάρτηση του ρυθμού πέψης, ο οποίος με τη σειρά του εξαρτάται 
μέχρι ενός βαθμού από την περιεκτικότητα της τροφής σε διαιτητικές ίνες, αλλά κυρίως 
από την περιεκτικότητά της σε άμυλο. Η ζύμωση και το ψήσιμο αυξάνουν τη γλυκαιμική 
δράση του αμύλου του ψωμιού, αλλά το άμυλο των ζυμαρικών και των οσπρίων έχει μικρή 
και επιβραδυνόμενη γλυκαιμική δράση. Σε υπερτριγλυκεριδαιμικά άτομα η μακροχρόνια 
κατανάλωση τροφίμων με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη ενδέχεται να ελαττώνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων βελτιώνοντας την ανοχή γλυκόζης, μειώνοντας 
την έκκριση ινσουλίνης και ελαττώνοντας τα επίπεδα λιπιδίων του ορού. 

Οι πατάτες παρέχουν ποσοστό ενέργειας από πρωτεΐνες αντίστοιχο με αυτό που παρέχουν 
το σιτάρι και το ρύζι. Είναι επίσης καλή πηγή βιταμίνης C. Όμως, όπως και το λευκό ψωμί, 
οι πατάτες έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, καθώς μετατρέπονται γρήγορα σε γλυκόζη. Η 
κατανάλωση πατάτας έχει βρεθεί ότι σχετίζεται θετικά με τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη 
τύπου 2 σε άνδρες και γυναίκες. 

Η κατανάλωση ζάχαρης έχει συσχετιστεί με αυξημένη επίπτωση τερηδόνας, ιδιαίτερα όταν 
απουσιάζει η φθορίωση του νερού και τα απαραίτητα μέτρα στοματικής υγιεινής. Οι γλυκαι-
μικές επιδράσεις των απλών σακχάρων είναι συγκρίσιμες, αν όχι μικρότερες, αυτών του 
αμύλου των μαγειρεμένων τροφών. 

Τα λαχανικά και τα φρούτα θεωρείται ότι προστατεύουν κατά της στεφανιαίας νόσου και 
των περισσότερων νεοπλασιών, ίσως λόγω της αυξημένης περιεκτικότητάς τους σε διαι-
τητικές ίνες, φολικό οξύ, βιταμίνη C, βήτα καροτένιο, άλλα καροτενοειδή, πολυφαινόλες και 
φυτοοιστρογόνα. 
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Τα όσπρια δεν έχουν σταθερά συσχετισθεί με οποιαδήποτε νόσο, παρά την ύπαρξη ορι-
σμένων αναφορών για θετική συσχέτισή τους με τον καρκίνο του στομάχου. Οι γλυκαιμι-
κές τους επιδράσεις είναι ηπιότερες αυτών των κονδύλων (όπως της πατάτας) και η υψηλή 
περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνες και χαμηλή περιεκτικότητά τους σε λιπίδια αυξάνουν τη 
διατροφική τους αξία. 

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι διαιτητικές ίνες (μη αμυλούχοι πολυσακχαρίτες) από 
τα δημητριακά, τα όσπρια, τα λαχανικά και τα φρούτα έχουν ευνοϊκή επίδραση στο λιπιδαι-
μικό φάσμα, την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας την πρόληψη της εγκολπωμάτωσης και 
τη ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη. 

Οι ξηροί καρποί έχουν κατά κανόνα υψηλή περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα λιπίδια και 
πολλοί από αυτούς φαίνεται να έχουν και υποχοληστερολαιμική δράση. Συχνά μελετώνται 
μαζί με τους σπόρους οι οποίοι, όπως και οι ξηροί καρποί, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε 
βιταμίνη Ε και φυτικές ίνες. Στο βαθμό στον οποίο η ενεργειακή πρόσληψη δεν ξεπερνά 
την κατανάλωση ενέργειας, οι ξηροί καρποί χωρίς αλάτι αποτελούν μία από τις υγιεινότε-
ρες επιλογές δεκατιανού. 

Το κρέας και τα αβγά παρέχουν πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Το κρέας περιέχει 
επίσης βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σελήνιο. Επιπλέον, αποτελεί καλή πηγή σιδή-
ρου και ψευδαργύρου, αλλά οι συνέπειες της αυξημένης πρόσληψης των μετάλλων αυτών 
στην ενήλικη ζωή δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Επιπλέον, η πρόσληψη κρέατος, και ιδι-
αίτερα κόκκινου κρέατος, σχετίζεται σταθερά με τον καρκίνο του παχέος εντέρου και ενδε-
χομένως με άλλες μορφές καρκίνου και τη στεφανιαία νόσο. Τόσο το κρέας όσο και τα 
αβγά περιέχουν σχετικά υψηλές ποσότητες χοληστερόλης, και αυτό θα πρέπει να λαμβά-
νεται πάντοτε υπόψη, μολονότι η διατροφική πρόσληψη χοληστερόλης επηρεάζει σε σχε-
τικά μικρό βαθμό τα επίπεδα της χοληστερόλης του αίματος. 

Τα ψάρια (κυρίως τα λιπαρά ψάρια) και τα θαλασσινά θεωρείται ότι μειώνουν τον κίνδυνο 
στεφανιαίας νόσου, πιθανόν γιατί περιέχουν μεγάλες ποσότητες ω-3 πολυακόρεστων λιπα-
ρών οξέων μακράς αλύσου. 

Οι συνέπειες στην υγεία από την υψηλή κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων δεν 
έχουν οριστικά τεκμηριωθεί. Τα τρόφιμα αυτά είναι πλούσια σε ασβέστιο, περιέχουν όμως 
πολλά κορεσμένα λιπίδια. Η κατανάλωση αποβουτυρωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων 
ενέχει σημαντικά θεωρητικά πλεονεκτήματα, τα οποία όμως δεν έχουν εμπειρικά τεκμη-
ριωθεί. 

Τα κορεσμένα λιπαρά οξέα έχουν συσχετισθεί με τη στεφανιαία νόσο, τον καρκίνο του προ-
στάτη, πιθανόν τον καρκίνο του παχέος εντέρου και ίσως και άλλες νεοπλασίες. Τα trans 
λιπαρά, που περιέχονται σε πολλές μαργαρίνες και βιομηχανοποιημένα προϊόντα (πχ μπι-
σκότα) έχουν ιδιότητες ανάλογες, αν όχι περισσότερο επιβλαβείς, με αυτές των κορεσμέ-
νων λιπαρών. Τα πολυακόρεστα λιπαρά θεωρείται ότι προστατεύουν από τη στεφανιαία 
νόσο γιατί ελαττώνουν τη συγκέντρωση των λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας (LDL) 
στον ορό, αν και τείνουν επίσης να ελαττώνουν και τα επίπεδα των λιποπρωτεϊνών υψη-
λής πυκνότητας (HDL), αποτέλεσμα που δεν είναι επιθυμητό. Τα πολυακόρεστα λιπαρά 
εμπλέκονται στην καρκινογένεση σε πειραματόζωα, αλλά τα δεδομένα σε ανθρώπους είναι 
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ακόμη περιορισμένα. Τα ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα μακράς αλύσου έχει αναφερθεί 
ότι ελαττώνουν τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, πιθανόν μέσω δράσης τους στη θρομβογέ-
νεση και στα επίπεδα των τριγλυκεριδίων του αίματος. 

Τα μονοακόρεστα λιπαρά, και ιδιαίτερα το ελαιόλαδο, ελαττώνουν τα επίπεδα της LDL 
χοληστερόλης («κακή» χοληστερόλη), χωρίς να ελαττώνουν την HDL χοληστερόλη («καλή» 
χοληστερόλη). Έτσι παρέχουν προστασία κατά της στεφανιαίας νόσου και της αθηρωμάτω-
σης γενικότερα. Ενδέχεται επίσης να παρέχουν κάποιο βαθμό προστασίας απέναντι στον 
καρκίνο του μαστού και ίσως και σε άλλες μορφές καρκίνου. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 
ελαιόλαδο έχει βρεθεί να έχει ευνοϊκές, ή οπωσδήποτε μη δυσμενείς επιδράσεις σε σχέση 
με οποιοδήποτε χρόνιο νόσημα, συμπεριλαμβανομένου του σακχαρώδη διαβήτη. Το γεγο-
νός αυτό αποδίδεται τόσο στην υψηλή περιεκτικότητά του ελαιολάδου στο μονοακόρεστο 
ελαϊκό οξύ, όσο και στην πληθώρα των αντιοξειδωτικών παραγόντων, που κυρίως βρί-
σκονται στο παρθένο ελαιόλαδο. Τα λιπίδια, ανεξάρτητα από τη χημική τους δομή, αναφέ-
ρεται ότι διευκολύνουν την αύξηση του σωματικού βάρους, αλλά τα δεδομένα που έχουμε 
για τους ανθρώπους δεν είναι επαρκή. 

Το νερό δε δίνει ενέργεια, αλλά είναι αναγκαίο για τη ζωή και μπορεί επίσης να αποτελέ-
σει σημαντική πηγή απαραίτητων στοιχείων, όπως το ιώδιο και το φθόριο. Η διαθεσιμότητα 
χημικά και μικροβιολογικά ασφαλούς νερού είναι προϋπόθεση για την υγεία, και η πρό-
σληψή του ρυθμίζεται επαρκώς με το αίσθημα της δίψας, με εξαίρεση ίσως στους ηλικιω-
μένους. Τα μη οινοπνευματώδη ποτά, συμπεριλαμβανομένων των ανθρακούχων αναψυκτι-
κών, δε φαίνεται να έχουν θετικές ή αρνητικές συνέπειες στην υγεία, με εξαίρεση το γεγο-
νός ότι έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε απλούς υδατάνθρακες, κυρίως ζάχαρη. Οι χυμοί των 
φρούτων φαίνεται να εμφανίζουν ορισμένες από τις ευεργετικές ιδιότητες των φρούτων. 

Η κατανάλωση αιθυλικής αλκοόλης (αλκοόλ) αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου 
του ανώτερου πεπτικού συστήματος, ιδιαίτερα μεταξύ των καπνιστών, είναι βασική αιτία 
κίρρωσης του ήπατος και χρόνιας υποτροπιάζουσας παγκρεατίτιδας, και ενδέχεται επίσης 
να συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού και ίσως του εντέρου. Επιπλέον, ο 
αλκοολισμός αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Παρόλα αυτά, η ισχυρή προστατευ-
τική επίδραση της αιθανόλης, και πιθανόν και άλλων συστατικών ορισμένων οινοπνευ-
ματωδών ποτών, κατά των καρδιαγγειακών νοσημάτων καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη 
διαμόρφωση σχετικών οδηγιών από τις υπεύθυνες υπηρεσίες υγείας. Η συμφωνία στην 
οποία φαίνεται να καταλήγουν τώρα οι επιστήμονες είναι ότι η μετρημένη κατανάλωση 
οινοπνευματωδών ποτών, ειδικά με τη μορφή του κρασιού και κυρίως κατά τα γεύματα, 
έχει ευνοϊκή επίδραση στην υγεία του μέσου ενήλικα. Οι σχετικές οδηγίες όμως θα πρέπει 
σε ατομικό επίπεδο να λαμβάνουν υπόψη το οικογενειακό ιστορικό αλκοολισμού, την ενδε-
χόμενη ύπαρξη ηπατοπάθειας, τις συνήθειες ως καπνιστή, ή ακόμη και το φύλο, αφού τα 
οφέλη από την κατανάλωση οινοπνεύματος φαίνεται να είναι μεγαλύτερα για τους άνδρες 
παρά για τις γυναίκες. 

Όσον αφορά τις προστιθέμενες ουσίες και τους ρυπαντές, ισχυρές επιδημιολογικές ενδεί-
ξεις μπορούν να υπάρξουν μόνο για τις προστιθέμενες ουσίες που υπόκεινται στον έλεγχο 
του ατόμου, ιδιαίτερα για το αλάτι και τα καρυκεύματα. Το αλάτι συμβάλλει στην ανάπτυξη 
υπέρτασης σε προδιατεθειμένα άτομα. Είναι επίσης πιθανό να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
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καρκίνου του στομάχου. Για τις επιδράσεις στην υγεία άλλων καρυκευμάτων που ευρέως 
χρησιμοποιούνται δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις. Είναι προφανές ότι η συγκέντρωση 
όλων των ρυπαντών θα πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

Σύνδρομα από έλλειψη συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών δεν είναι πιθανό να εμφα-
νιστούν όταν οι σχετικές προσλήψεις φθάνουν ή υπερβαίνουν τις προσλήψεις αναφοράς 
πληθυσμού. Προσοχή απαιτείται όσον αφορά την πρόσληψη ασβεστίου για την πρόληψη 
της οστεοπόρωσης, σιδήρου και του φολικού οξέος (κυρίως για τις εγκυμονούσες), για την 
πρόληψη της αναιμίας, ιωδίου για την πρόληψη της απλής βρογχοκήλης και φθορίου για 
την πρόληψη της τερηδόνας. 

4.3.5.  Διατροφική Ενημέρωση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλού επιπέδου προστασία
των καταναλωτών και να διευκολυνθεί η επιλογή τους τα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά θα πρέπει να είναι 
ασφαλή και να φέρουν επαρκή επισήμανση. Η ποικίλη και 
ισορροπημένη διατροφή είναι αναγκαία προϋπόθεση για 
την καλή υγεία και τα επιμέρους προϊόντα έχουν σχετική 
μόνο σημασία στο πλαίσιο της συνολικής δίαιτας.

Η ανάγκη για την υιοθέτηση σωστότερων και υγιεινότερων διατροφικών συνηθειών αλλά 
και η απαίτηση των καταναλωτών για περαιτέρω πληροφόρηση οδήγησαν στη δημιουργία 
διαφορετικών τρόπων διατροφικής ενημέρωσης οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως στα 
τρόφιμα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, με όλο και περισσότερα από αυτά να φέρουν δια-
τροφική επισήμανση στη συσκευασία τους.

Τα τελευταία χρόνια διατροφική ενημέρωση συναντάται και σε χώρους μαζικής εστίασης, 
όπως αλυσίδες ταχυφαγείων και εστιατορίων, τα οποία προσφέρουν διατροφικές πληρο-
φορίες για τα πιάτα τους κυρίως μέσω των μενού τους και των ηλεκτρονικών τους ιστο-
σελίδων.

Οι πιο διαδεδομένοι μέθοδοι διατροφικής επισήμανσης που χρησιμοποιούνται είναι οι ακό-
λουθοι:

●  ∆ιατροφικές ετικέτες - Νutrition facts (USA)

●  Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη - GDAs (EU)

●  Σύστημα φωτεινού σηματοδότη - Traffic light labeling (UK)

●  Calorie posting (USA) σε πινακίδες ή και σε ταμειακές αποδείξεις

4.3.6.  Διατροφικές ετικέτες

Πόσοι από εσάς τους επαγγελματίες, όταν αγοράζετε ένα συσκευασμένο τρόφιμο για την 
επιχείρησή σας, παρατηρείτε κάτι περισσότερο από την ημερομηνία λήξεως; Μια συσκευ-
ασία τροφίμου μπορεί να δίνει πάρα πολλές πληροφορίες, όπως την ποσότητα της κάθε 
μερίδας, αλλά και το περιεχόμενο της συσκευασίας σε μερίδες, την ονομασία, την ημε-
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ρομηνία παραγωγής και λήξεως, τα συστατικά, το βάρος ή τον όγκο της συσκευασίας, το 
όνομα και τη διεύθυνση του παραγωγού, πιθανές οδηγίες χρήσης, τον αριθμό παρτίδας και 
φυσικά τη διατροφική ετικέτα. Σκοπός είναι αφού διαβάσετε αυτές τις σειρές να μπορείτε 
εύκολα να αξιολογήσετε το πόσο θρεπτικό είναι το τρόφιμο που κρατάτε στα χέρια σας και 
μετά να αποφασίζετε για την αγορά του για την ενσωμάτωσή του στα εδέσματα του τιμοκα-
ταλόγου σας.

Οι διατροφικές ετικέτες (Nutrition Facts) πρωτοεμφανίστηκαν το 1990 στις ΗΠΑ μετά την 
σχετική νομοθεσία της Nutrition Labeling and Education Act (NLEA). Παλαιότερα η διατρο-
φική ετικέτα είχε την μορφή μιας στήλης όπου αναγραφόταν η ενέργεια και μερικά θρε-
πτικά συστατικά. Ο συγκεκριμένος τρόπος γραφής έδινε κάποιες πληροφορίες για το τρό-
φιμο αλλά από τον περισσότερο κόσμο δεν ήταν κατανοητός. Μετά το 1998 δημιουργήθηκε 
στην Ευρώπη ένας νέος τρόπος διατροφικής επισήμανσης που ακούει στο όνομα Guideline 
Dail� Amounts (GDΑ) ή στην γλώσσα μας «Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη» (βλ. Εικόνα: 
∆ιατροφική ετικέτα παλαιού τύπου), ο οποίος είναι  ευρέως διαδεδομένος και επιστημονικά 
τεκμηριωμένος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Εικόνα 5.  Διατροφική ετικέτα παλαιού τύπου

Η ιδέα για μια πιο φιλική και πιο κατανοητή διατροφική ετικέτα ξεκίνησε το 1998 από τη 
CIAA (Confederation of Food and Drink Industries), η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνερ- (Confederation of Food and Drink Industries), η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνερ-Confederation of Food and Drink Industries), η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνερ- of Food and Drink Industries), η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνερ-of Food and Drink Industries), η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνερ- Food and Drink Industries), η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνερ-Food and Drink Industries), η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνερ- and Drink Industries), η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνερ-and Drink Industries), η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνερ- Drink Industries), η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνερ-Drink Industries), η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνερ- Industries), η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνερ-Industries), η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνερ-), η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνερ-
γασίας μεταξύ της βρετανικής κυβέρνησης, της βιομηχανίας τροφίμων και των ενώσεων 
καταναλωτών, και βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία από διεθνείς μελέτες και διατροφι-
κές συστάσεις. Οι ετικέτες αυτές παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 2007 από την Kellog’s 
(βλ. Εικόνα: ∆ιατροφική ετικέτα νέου τύπου).

Στην Ελλάδα αυτό τον τρόπο αναγραφής των θρεπτικών συστατικών πάνω στα τρόφιμα 
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τον έφερε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων10. Στόχος είναι να διασφαλι-
στεί πανευρωπαϊκά η ομοιομορφία γραφιστικής απεικόνισης των διατροφικών πληροφο-
ριών  και να είναι πιο εύκολο οι καταναλωτές να δουν τη θρεπτική αξία του τροφίμου, ώστε 
να κάνουν καλύτερες επιλογές στο ημερήσιο διαιτολόγιό τους. Ο καταναλωτής πλέον μπο-
ρεί να ενημερωθεί και για το ποσοστό της ημερήσιας ανάγκης που καλύπτει το τρόφιμο της 
βιομηχανίας με βάση μια τυπική δίαιτα των 2.000 θερμίδων, σύμφωνα με τις συστάσεις 
του United States Department of Agriculture (USDA). Το σύστημα των GDA δείχνει πόσο 
επί τοις εκατό της (μέγιστης) ημερήσιας ενδεικνυόμενης για υγιείς ενήλικες ποσότητας των 
προαναφερθέντων συστατικών καλύπτει η συγκεκριμένη ποσότητα του τροφίμου αυτού. 
Να σημειωθεί ότι τα GDA λαμβάνουν ως σημείο αναφοράς τις μέσες ημερήσιες διαιτητικές 
ανάγκες των υγιών ενήλικων γυναικών προς αποφυγή της υπερβολικής κατανάλωσης.

Σήμερα, τα GDA είναι τα   πέντε μικρά μπλε τετραγωνάκια με άσπρο περίγραμμα που θα 
συναντήσετε στις συσκευασίες τροφίμων

Εικόνα 6.  Διατροφική ετικέτα νέου τύπου

Το πρώτο εικονίδιο αναφέρει την ενέργεια του τροφίμου σε θερμίδες και από κάτω ακρι-
βώς γίνεται σύγκριση με ένα μέσο διαιτολόγιο 2.000 θερμίδων που αντιστοιχεί στις καθη-
μερινές ανάγκες μιας ενήλικης γυναίκας. Στην συνέχεια ακλουθούν τα σάκχαρα, τα λιπαρά 
συνολικά, τα κορεσμένα λιπαρά που συνδέονται με αυξημένη χοληστερόλη και καρδιοπά-
θειες και τέλος στο νάτριο το οποίο μας παραπέμπει στο αλάτι το οποίο σχετίζεται με υπέρ-
ταση. Ορισμένες φορές  δίνεται και η σύσταση σε βιταμίνες (Bιτ. Α, Βιτ.C) ή και σε διάφορα 
ανόργανα συστατικά όπως ασβέστιο και σίδηρος.

Οι συγκρίσεις γίνονται με το παρακάτω πρότυπο:

Εικόνα 7.  Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη – GDAs

Στόχος σας, ως επαγγελματίες της εστίασης, είναι να φροντίζετε να μην ξεπερνάτε αυτές τις 

10.   www.sevt.gr
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τιμές στα menu table d’hôte, ώστε να εξασφαλίζετε σωστό ημερήσιο διαιτολόγιο που προ-menu table d’hôte, ώστε να εξασφαλίζετε σωστό ημερήσιο διαιτολόγιο που προ- table d’hôte, ώστε να εξασφαλίζετε σωστό ημερήσιο διαιτολόγιο που προ-table d’hôte, ώστε να εξασφαλίζετε σωστό ημερήσιο διαιτολόγιο που προ- d’hôte, ώστε να εξασφαλίζετε σωστό ημερήσιο διαιτολόγιο που προ-d’hôte, ώστε να εξασφαλίζετε σωστό ημερήσιο διαιτολόγιο που προ-’hôte, ώστε να εξασφαλίζετε σωστό ημερήσιο διαιτολόγιο που προ-hôte, ώστε να εξασφαλίζετε σωστό ημερήσιο διαιτολόγιο που προ-ôte, ώστε να εξασφαλίζετε σωστό ημερήσιο διαιτολόγιο που προ-te, ώστε να εξασφαλίζετε σωστό ημερήσιο διαιτολόγιο που προ-, ώστε να εξασφαλίζετε σωστό ημερήσιο διαιτολόγιο που προ-
άγει την υγεία των πελατών σας. Οι παρατηρήσεις που πρέπει να κάνουμε είναι ότι με τη 
λέξη «θερμίδα» εννοούμε πάντα kcal και 2,4 γραμμάρια νατρίου αντιστοιχούν σε 6 γραμ-
μάρια αλατιού.

Εκτός από αυτά τα πέντε στοιχεία μπορεί να συναντήσετε άλλα τρία με τέσσερα τετραγωνά-
κια που αντιστοιχούν στις πρωτεΐνες (50 γραμμάρια ημερησίως), στους υδατάνθρακες (270 
γραμμάρια ημερησίως) , στις φυτικές ίνες (το λιγότερο 25 γραμμάρια) και στα ω-3 λιπαρά 
οξέα (2,2 γραμμάρια ημερησίως).

Το σύστημα GDA με Χρωματικούς Κώδικες επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο με κόκκινο, 
κίτρινο και πράσινο στο σύστημα του Φωτεινού Σηματοδότη. Στη Γαλλία το σύστημα «nutri-
pass» με πορτοκαλί, κίτρινο και πράσινο δίνει μια ακόμα πιο παραστατική εικόνα, αφού 
ακόμα και το χρώμα αρκεί για να πάρει ο καταναλωτής τη σωστή πληροφορία για το τρόφιμο.

Μετά από όλα αυτά την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε μία αγορά Cash and Curr� ή όταν 
σημειώνετε το δελτίο παραγγελίας ή το δελτίο προδιαγραφών για να αγοράσετε τρόφιμα, 
ίσως χρειαστεί να ρίξετε μια καλύτερη ματιά, αφού τα GDA είναι εκεί για να σας βοηθήσουν 
να φτιάξετε ένα σωστό υγιεινό εδεσματολόγιο.

για γυναίκες για άντρες

Ενέργεια 2.000 kcal 2.500 kcal

Πρωτεΐνες 50g 60g

Υδατάνθρακες 270g 340g

Λίπος 70g 80g

Κορεσμένο λίπος 20g 30g

Φυτικές ίνες 25g 25g

Νάτριο (αλάτι) 2.4 g (6g) 2.4 g (6g)

Σάκχαρα 90g 110g

Ολικά πολυακόρεστα λίπη 16g 21g

ω-6 λιπαρών οξέων 14g 18g

ω-3 λιπαρών οξέων 2.2g 2.7g

ω-3 EPA/DHA 0.2g 0.2g

ω-3 ALA 2.0g 2.5g

Μονοακόρεστα λίπη 34g 29g

Πηγή: CIAA, http://gda.ciaa.eu/asp2/gdas_portions_rationale.asp?doc_id=127

Πίνακας 5. Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη (GDAs)
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4.3.7.  Σύστημα Φωτεινού Σηματοδότη

Τα συστήματα επισήμανσης με Χρωματικούς Κώδικες (Traffic Light Labeling) χρησιμο-
ποιούν χρώματα με σκοπό να υποδείξουν εάν η περιεκτικότητα ενός τροφίμου σε θρε-
πτικά συστατικά και μερικές φορές σε ενέργεια είναι υψηλή, μέση ή χαμηλή ανά 100 g ή 
mL προϊόντος.

Το Σύστημα του Φωτεινού Σηματοδότη, ή αλλιώς Traffic Light Labeling, είναι ο πιο πρό-Traffic Light Labeling, είναι ο πιο πρό- Light Labeling, είναι ο πιο πρό-Light Labeling, είναι ο πιο πρό- Labeling, είναι ο πιο πρό-Labeling, είναι ο πιο πρό-, είναι ο πιο πρό-
σφατος τρόπος διατροφικής ενημέρωσης και δημιουργήθηκε από τη Food Standards 
Agenc�’s (FSA), μια ανεξάρτητη κυβερνητική υπηρεσία της Αγγλίας για την προστασία της 
δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα. Σκο-
πός της σήμανσης αυτής είναι να συμβάλλει στη διατροφική ενημέρωση  των καταναλω-
τών με γρήγορο και εύκολο τρόπο.

Συγκεκριμένα οι συσκευασίες των τροφίμων στο μπροστινό μέρος τους φέρουν πράσινες, 
πορτοκαλί και κόκκινες ενδείξεις, ανάλογα με το αν το τρόφιμο περιέχει χαμηλή, μέτρια ή 
υψηλή αντίστοιχα ποσότητα σε λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά, σάκχαρα και αλάτι. Έτσι λοιπόν, 
η κατανάλωση τροφίμων με περισσότερες πράσινες ενδείξεις αποτελεί υγιεινότερη διατρο-
φική επιλογή σε σχέση με τρόφιμα που έχουν περισσότερες κόκκινες ενδείξεις, τα οποία 
θα πρέπει να καταναλώνονται λιγότερο συχνά.

Εικόνα 8.  Συστήματα επισήμανσης με Χρωματικούς Κώδικες

4.3.8.  Αναγραφή θερμίδων στους τιμοκαταλόγους 

Η Νέα Υόρκη ήταν η πρώτη που το 2008 υποχρέωσε τις αλυσίδες ταχυφαγείων με 
περισσότερες από 15 μονάδες εστιατορίων να παρέχουν την περιεκτικότητα σε θερμίδες 
των τροφίμων του καταλόγου τους στους πίνακες μαζί με το μενού (Calorie Posting). Από 
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το 2009 και μετά ακολούθησαν και άλλες πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια και το Όρεγκον. 
Σκοπός αυτού του μέτρου ήταν διαμέσου της πληροφόρησης του κόσμου να υπάρξει μια 
έμμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της παχυσαρκίας.  Η πρώτη αξιολόγηση αυτού του 
πειράματος από την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης έδειξε πρακτικώς 
μηδαμινά οφέλη από αυτή την πρακτική. Σίγουρα η μέθοδος αυτή έδωσε σημαντικές πλη- Σίγουρα η μέθοδος αυτή έδωσε σημαντικές πλη-
ροφορίες σχετικά με την ψυχολογία του καταναλωτή. 

Αν και περισσότεροι από τους μισούς εφήβους πρόσεξαν ότι αναγράφονταν οι θερμίδες στο 
μενού, μόλις το 9% δήλωσε ότι οδηγήθηκε στο να επιλέξει  γεύματα λιγότερων θερμίδων. 
Στην πράξη όμως αυτό το 9% ήταν πλασματικό, καθώς οι τελικές αγορές γευμάτων περιείχαν 
σχεδόν ίδιες ποσότητες θερμίδων (725 κατά μέσο όρο) συγκριτικά με πριν από το 2008.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα έχει να κάνει και με τις συμπεριφορές των γονιών. Αν και ένα 
25% από αυτούς παραδέχθηκε ότι η αναγραφή των θερμίδων επηρέασε την απόφασή τους 
για αγορά γεύματος στα παιδιά τους, όταν έγινε σύγκριση των ταμειακών αποδείξεων πριν 
και μετά φάνηκε ότι τελικά αγόραζαν γεύματα περίπου ίσων θερμίδων (600 θερμίδες) και 
στις δύο περιπτώσεις.

Η γεύση και κατά δεύτερο λόγο το κόστος παρέμεναν οι κύριοι παράγοντες επιλογής 
γευμάτων –ειδικά για τους νέους. Η λανθασμένη αίσθηση της ποσότητας που έτρωγαν ήταν 
ένα ακόμα σημαντικό εύρημα: πίστευαν ότι κατανάλωναν μέχρι και 466 θερμίδες λιγότερες 
από αυτές που κατανάλωναν πραγματικά. Ένα 60% των νέων πίστευαν ότι ο μέσος ενήλικας 
χρειάζεται κάτω από 1.500 θερμίδες την ημέρα, ενώ ένας στους τρεις δήλωσε ότι έτρωγε 
γρήγορο φαγητό έξι φορές την εβδομάδα.

Η αναγραφή των θερμίδων (βλ. Εικόνες: Μενού εστιατορίων με αναγραφή GDAs) φαίνεται 
να μην αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, ειδικά 
σε νεαρότερες ηλικίες. Πιο υγιεινές επιλογές στα εστιατόρια αλυσίδων ίσως είναι η πιο 
αποτελεσματική λύση. Κάτι τέτοιο όμως απαιτεί τη συνεργασία πολλών ανθρώπων και 
εταιρειών ταυτόχρονα.

Εικόνα 9.  Μενού εστιατορίων ταχυφαγίας με αναγραφή GDAs 
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Έρευνα του Πανεπιστημίου Κορνέλ έδειξε πως οι καταναλωτές που παρακολουθούν τις 
θερμίδες στον κατάλογο τις υποτιμούν κατά 35%, με αποτέλεσμα να καταναλώνουν περισ-
σότερες από πριν11. Το ποσοστό αυτό καταναλώνει περίπου 131% περισσότερες θερμίδες 
απ’ όσες θα έπρεπε (�ansink, 2007)! Αυτό οφείλεται στο ότι οι καταναλωτές δεν είναι γνώ-
στες ανάλυσης των GDAs λόγω φτωχής διατροφικής παιδείας. Ορισμένα εστιατόρια ταχυ-
φαγίας χαρακτηρίζονται ως «υγιεινά» λόγω της θερμιδικής ανάλυσης που τοποθέτησαν 
στον τιμοκατάλογο ή στην ταμειακή απόδειξή τους. Ακόμη πάντως δεν έχει αποδειχθεί εάν 
πρόκειται για μια καλή πρακτική. 

Σε μια νέα έρευνα (�ansink, 2010) αποδείχθηκε πως η ποσότητα του φαγητού που κατανα-�ansink, 2010) αποδείχθηκε πως η ποσότητα του φαγητού που κατανα-, 2010) αποδείχθηκε πως η ποσότητα του φαγητού που κατανα-
λώνουμε εξαρτάται από την ποσότητα αλλά και από την ποιότητα των τροφίμων που υπάρ-
χουν πάνω στο τραπέζι και μας «βάζουν σε πειρασμό». Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι τρώνε 
πρόχειρα στον πάγκο της κουζίνας και όχι στο τραπέζι προσλαμβάνουν λιγότερες θερμίδες, 
αλλά όχι τόσα θρεπτικά συστατικά. 

Στην πραγματικότητα ο πελάτης επιλέγει ό,τι είναι πιο κοντά στο οπτικό πεδίο του, κυρίως 
εικονογραφημένο και έπειτα τρισδιάστατο δηλαδή σε κανονική μορφή. «Πολύ απλά θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια κλασική περίπτωση στην οποία ισχύει η αρχή 
«ό, τι δεν είναι μπροστά στα μάτια μας, δεν είναι και στο μυαλό μας»», εξήγησε ο Brian 
�ansink. «Όταν κρατήσαμε τα πιάτα μακριά από το τραπέζι12, παρατηρήσαμε ότι οι γυναί-
κες κατανάλωσαν κατά 20% λιγότερες θερμίδες. Πιο εντυπωσιακή ήταν η διαφορά για τους 
άνδρες, που κατανάλωσαν κατά 29% λιγότερες θερμίδες». Προφανώς αφήνοντας λιγότερα 
πιάτα με τρόφιμα στο τραπέζι μειωνόταν ο αριθμός των φορών που κάθε άτομο έμπαινε 
στη διαδικασία να ξαναγεμίσει το πιάτο του. Η ίδια στρατηγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να βοηθήσει την αύξηση της κατανάλωσης υγιεινών τροφίμων. Τοποθετήστε σε κοινή 
θέα του εστιατορίου φρούτα και λαχανικά, για παράδειγμα σε μια πιατέλα μέσα στο χώρο. 
Έτσι θα είναι πολύ πιο πιθανό να τα επιλέξει ο πελάτης αντί για ένα κομμάτι τιραμισού.

4.3.9.  Εστιατόρια και διατροφική ενημέρωση

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η ολοένα αυξανόμενη συχνότητα κατανάλωσης φαγη-
τού εκτός οικιακής κουζίνας, τόσο σε εστιατόρια όσο και σε ταχυφαγεία, έχει οδηγήσει στην 
αύξηση του ∆είκτη Μάζας Σώματος λόγω της αυξημένης πρόσληψη ενέργειας, λίπους, 
κορεσμένου λίπους καθώς και της χαμηλότερης πρόσληψης φυτικών ινών και ασβεστίου. 
Μεγαλύτερη κατανάλωση φαίνεται ότι έχουν οι λιγότερο υγιεινές διατροφικές επιλογές, 
όπως οι τηγανητές πατάτες και τα αναψυκτικά, ενώ πολύ χαμηλή είναι η κατανάλωση σε 
φρούτα και λαχανικά.

Οι φορείς υγείας έχουν στραφεί στην ενημέρωση των καταναλωτών χρησιμοποιώντας τη 
διατροφική ανάλυση των μενού εστιατορίων και αλυσίδων ταχυφαγείων, καθώς υπάρ-
χει λανθασμένη εντύπωση και ελλιπής εκπαίδευση πάνω στο περιεχόμενο των γευμάτων.

Το calorie posting που χρησιμοποιείται στην Αμερική έχει αρχίσει δειλά να χρησιμοποιεί-calorie posting που χρησιμοποιείται στην Αμερική έχει αρχίσει δειλά να χρησιμοποιεί- posting που χρησιμοποιείται στην Αμερική έχει αρχίσει δειλά να χρησιμοποιεί-posting που χρησιμοποιείται στην Αμερική έχει αρχίσει δειλά να χρησιμοποιεί- που χρησιμοποιείται στην Αμερική έχει αρχίσει δειλά να χρησιμοποιεί-

11.   Journal of Consu�er Research, Οκτώβριος 2007
12.   Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε οικιακή κουζίνα.



598 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ται και στην Ελλάδα, όπου η διατροφική ανάλυση στα εστιατόρια δεν είναι ακόμη υποχρε-
ωτική. Αυτό κυρίως συναντάται σε μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων οι οποίες έχουν παραρ-
τήματα και σε πολλές άλλες χώρες παγκοσμίως όπως πχ τα McDonald’s και τα Starbucks. 
Σε αυτά η διατροφική ενημέρωση γίνεται κυρίως μέσω των πινάκων των μενού, των κατα-
λόγων με τα γεύματα, των ταμειακών αποδείξεων, αλλά και μέσω των ηλεκτρονικών ιστο-
σελίδων τους.

Συνήθως η διατροφική αξιολόγηση περιλαμβάνει το θερμιδικό περιεχόμενο και τα τρία 
βασικά θρεπτικά συστατικά, δηλαδή τους υδατάνθρακες, τις πρωτεΐνες και τα λίπη, ενώ σε 
κάποιες περιπτώσεις αναφέρονται και τα μικροθρεπτικά συστατικά, όπως για παράδειγμα 
στην Domino’s Pizza. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στους πελάτες η δυνατότητα να γνωρίζουν 
την ενεργειακή αξία των γευμάτων, αλλά και παρέχονται και άλλες σημαντικές διατροφι-
κές πληροφορίες που τους βοηθούν ώστε να επιλέξουν το γεύμα που ικανοποιεί τις απαι-
τήσεις τους. 

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές έχει 
ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις τροφίμων να τροποποιούν το μενού και να προσθέτουν 
γεύματα με χαμηλότερες θερμίδες ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος, αλάτι ή ζάχαρη.

Άλλες αλυσίδες εστιατορίων όπως τα McDonald’s και τα KFC, πέρα από τις αναλύσεις των 
γευμάτων τους, παρέχουν και την αντιστοιχία σε ισοδύναμα διαβητικών, ενώ άλλα όπως 
τα L’artigiano και τα TGI Frida�’s, επιλέγουν να προτείνουν κάποια γεύματα ως «διαίτης», 
τα οποία περιέχουν μειωμένες θερμίδες και απευθύνονται στους πελάτες που επιθυμούν 
να καταναλώσουν ένα πιο ελαφρύ γεύμα. 

Ακόμη, στην πλειοψηφία τους οι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες των εστιατορίων παρέχουν δια-
τροφικές συμβουλές και κάποιες από αυτές, πχ των Good�’s, διαθέτουν εργαλείο υπολο-Good�’s, διαθέτουν εργαλείο υπολο-’s, διαθέτουν εργαλείο υπολο-s, διαθέτουν εργαλείο υπολο-, διαθέτουν εργαλείο υπολο-
γισμού του δείκτη μάζας σώματος ή ακόμα και το ποσοστό των ημερήσιων διατροφικών 
αναγκών που καλύπτουν τα γεύματα που προσφέρουν.

Αλυσίδες εστιατορίων και ταχυφαγείων που παρέχουν διατροφικές πληροφορίες στους 
καταναλωτές: Arb�’s, Burger king, Domino’s pizza, Dunkin’ Donuts, KFC, McDonald’s, 
Pizza Hut, Starbucks, Subwa�, Taco Bell, �end�’s, Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri- Hut, Starbucks, Subwa�, Taco Bell, �end�’s, Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-Hut, Starbucks, Subwa�, Taco Bell, �end�’s, Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-, Starbucks, Subwa�, Taco Bell, �end�’s, Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-Starbucks, Subwa�, Taco Bell, �end�’s, Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-, Subwa�, Taco Bell, �end�’s, Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-Subwa�, Taco Bell, �end�’s, Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-, Taco Bell, �end�’s, Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-Taco Bell, �end�’s, Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri- Bell, �end�’s, Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-Bell, �end�’s, Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-, �end�’s, Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-�end�’s, Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-’s, Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-s, Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-, Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-Good�’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-’s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-s, Everest, L’artigiano, TGI Fri-, Everest, L’artigiano, TGI Fri-Everest, L’artigiano, TGI Fri-, L’artigiano, TGI Fri-L’artigiano, TGI Fri-’artigiano, TGI Fri-artigiano, TGI Fri-, TGI Fri-TGI Fri- Fri-Fri-
da�’s.

4.3.10.  Ανασκόπηση μελετών σχετικά με τη διατροφική ανάλυση γευμάτων

Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση που έγινε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο μελετήθηκαν πάνω 
από 50 επιστημονικές εργασίες σχετικά με τη διατροφική ανάλυση των γευμάτων σε εστια-
τόρια. Στη μελέτη αυτή εντοπίστηκαν τα εξής συμπεράσματα:

1.  Αυξανόμενος αριθμός εστιατορίων και ταχυφαγείων, αλλά και αριθμός ατόμων που 
τρώνε εκτός σπιτιού.

2. Μεγαλύτερο μέγεθος μερίδων - αύξηση κατανάλωσης θερμίδων.

3.  Η υπέρμετρη κατανάλωση θερμίδων από γρήγορο φαγητό μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση του σωματικού βάρους.
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4. Οι καταναλωτές αγνοούν το ενεργειακό περιεχόμενο των γευμάτων τους.

5. Οι καταναλωτές επιθυμούν και χρησιμοποιούν τις διατροφικές πληροφορίες.

6.  Η ανάρτηση διατροφικών πληροφοριών μπορεί να ενθαρρύνει τις αλυσίδες εστιατο-
ρίων να βελτιώσουν το διατροφικό περιεχόμενο των γευμάτων τους.

7.  Οι διατροφικές πληροφορίες που παρέχουν κάποια εστιατόρια δεν είναι πάντα προσβά-
σιμες στο σημείο παραγγελίας η αγοράς.

Εικόνα 10. Πίνακες σύνθεσης τροφίμων

Για τη διατροφική ανάλυση συνταγών είναι απαραίτητη μια καλή βάση δεδομένων με πίνα-
κες σύνθεσης τροφίμων. Καμία βάση δεδομένων δεν είναι από μόνη της αρκετή. Υπάρ-
χουν πολλές εφαρμογές πληροφορικής που κάνουν διατροφική ανάλυση. Πόσο αξιόπιστες 
είναι όμως; Περιέχουν όλα τα τρόφιμα που χρειάζομαι; Έχουν σωστούς συντελεστές μετα-
τροπής;

Οι πιο γνωστές βάσεις δεδομένων με πίνακες σύνθεσης τροφίμων είναι:

●  USDA National Nutrient Database for Standard Reference. 
  Είναι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων, με πληροφορίες για χιλιάδες τρόφιμα και για 

περισσότερες από 100 διατροφικές παραμέτρους. Ανανεώνεται ετησίως. 
Ιστοσελίδα: www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=12-35-45-00

●  Royal Society of Chemistry. McCance & �iddowson’s The Composition of Food, 6th 
ed.. Cambridge, England, 2002. 

Είναι οι βρετανικοί πίνακες σύνθεσης τροφίμων, περιέχουν 1.200 τρόφιμα περίπου, διατί-
θενται μόνο σε έντυπη μορφή.
 Ιστοσελίδα: www.rsc.org/shop/books/2002/9780854044283.asp

●  International Network of Food Data Systems (INFOODS) του FAO. ∆ιατηρεί μια συλ-
λογή με βάσεις δεδομένων από διάφορες χώρες. 

Η συλλογή ολοκληρώθηκε το 1988 και έκτοτε ενημερώνεται κατά καιρούς. Το 2010 έχει 
εκδώσει τη μια διεθνή βάση συνδυάζοντας στοιχεία από άλλες βάσεις δεδομένων.
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Ιστοσελίδα: www.fao.org/infoods/tables_int_en.stm

●  Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας. Πίνακες Σύνθεσης Τροφίμων και Ελληνικών φαγητών, 3η 
έκδοση (Α. Τριχοπούλου, 2004). 

Είναι βάση δεδομένων με ελληνικά τρόφιμα και ελληνικά φαγητά αλλά με περιορισμένες 
διατροφικές παραμέτρους
Ιστοσελίδα: www.hhf-greece.gr/tables/Home.aspx?l=el

●  Πίνακες Σύνθεσης Ελληνικών Τροφίμων των Α. Καφάτου και Μ. Χασαπίδου (2001). 

Περιέχουν μια πλούσια βάση ελληνικών τροφίμων και φαγητών με μερικές δεκάδες δια-
τροφικών μεταβλητών.
Ιστοσελίδα: http://nutrition.med.uoc.gr/greektables/

●  Βιβλίο: Παπανικολάου Γ. (2005). Σύγχρονη Διατροφή και Διαιτολογία. Αθήνα: Θυμάρι. Ένα 
κλασσικό εγχειρίδιο διατροφής το οποίο εκδόθηκε τη δεκαετία του 80 και είναι στην 6η 
επανέκδοση.

Ιστοσελίδα εκδότη: www.th�mari.gr/index2.htm

Στο CD θα βρείτε ένα υπολογιστικό φύλλο εργασίας για τη διατροφική ανάλυση συνταγών. 
Είναι βασισμένο στους πρόσφατους πίνακες σύνθεσης τροφίμων του USDA, αλλά μπορεί 
να γίνει και συμπλήρωση με δεδομένα άλλων βάσεων.

Η σωστή διατροφική ανάλυση είναι δύσκολη και απαιτεί γνώσεις διατροφής, χημείας 
τροφίμων, τεχνολογίας τροφίμων και μαγειρικής τέχνης.

Παραδείγματα και εφαρμογές

Παραδείγματα διατροφικών πληροφοριών που εμφανίζονται σε ιστοσελίδες αλυσίδων fast 
food:

www.good�snet.com/upologiste-
tis-dikes-sas-anages-se-threptika-

sustatika/

www.kfc.gr/#/nutrition
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www.dunkindonuts.com/content/dunkindonuts/en/menu/nutrition/nutritionguide.pdf

www.mcdonaldsmenu.info/nutrition/ 
menucal.jsp?from=gda&av=adult

www.dominos.com/pages/lighter-
options.jsp

http://www.subway.co.uk/menu/
nutritional.aspx

http://www.wendys.com/food/Nutrition.
jsp#
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www.everest.com.gr/Leaflets/Salad/
www.starbucks.com/menu/nutrition/  

20-under-200

4.3.12.  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

    Ερωτήσεις

1.  Ποιες είναι οι τρεις κατηγορίες που αποδίδει η μέτρηση του Δείκτη Μάζας Σώματος; 
Αναφέρατε τους χαρακτηρισμούς και τους δείκτες, αφού πρώτα υπολογίσετε το δικό 
σας ΔΜΣ.

2.  Σε ποιες δύο υποκατηγορίες τροφίμων βρίσκεται το ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C) σε ένα 
τρόφιμο;

3. Σε ποια προϊόντα βρίσκεται το φολικό οξύ;

4.  Τι είναι, σε ποια τρόφιμα τα συναντάμε και πού χρησιμεύουν τα ω-3 και ω-6 λιπαρά 
οξέα μακράς αλύσου;

5.  Σε τι βοηθούν τον ανθρώπινο οργανισμό τα ανόργανα συστατικά και ποιες οι υποκατη-
γορίες τους;
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        Ασκήσεις

1.  Ο Δείκτης Μάζας Σώματος ορίζει ως «παχύσαρκο» το άτομο με δείκτη 18,5-25.

    Σωστό                                              Λάθος

2. 1 γρ υδατάνθρακα και 1 γρ πρωτεΐνη έχουν ίσες θερμίδες.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Η συνιστώμενη μέση ημερήσια πρόσληψη θερμίδων είναι 2.000 θερμίδες ανά ημέρα 
για τις γυναίκες και 2.500 για τους άνδρες. 

    Σωστό                                              Λάθος

4. Στη φύση υπάρχουν τροφές με «αρνητικές» θερμίδες.

    Σωστό                                              Λάθος

5.  Τα κορεσμένα λιπαρά βρίσκονται κυρίως στα ζωικής προέλευσης προϊόντα και είναι 
«καλά» λιπαρά.

    Σωστό                                              Λάθος

6. Η παχυσαρκία είναι η αιτία:
 α) Εμφάνισης καρκίνου (μαστού, ήπατος, χοληδόχου κύστεως και εντέρου).
 β)  Στεφανιαίας νόσου, αρτηριακής υπέρτασης, εγκεφαλικών επεισοδίων, καρδιακής 

δυσλειτουργίας, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αύξησης χοληστερόλης, των τριγλυ-
κεριδίων και του ουρικού οξέως, χολολιθίασης, αναπνευστικής ανεπάρκειας και 
άπνοιας κατά τη διάρκεια του ύπνου.

 γ) Καρκίνου του μαστού και της στεφανιαίας νόσου.
 δ) Το α) και το β).

7.  Οι υπερβολικές θερμίδες αποθηκεύονται στο σώμα ως λίπος, το οποίο αυξάνει το 
βάρος. Υπάρχουν δύο τρόποι για να χάσετε τις υπερβολικές θερμίδες:

 α) Να τρώτε λιγότερες θερμίδες.
 β) Να καίτε περισσότερες θερμίδες.
 γ) Να πάτε σε κέντρο αδυνατίσματος.
 δ) Το α) και το β).



604 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

8. Οι υδατάνθρακες χωρίζονται σε 
 α) Mονοσακχαρίτες και πολυσακχαρίτες.
 β) Mονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες.
 γ) Πολυσακχαρίτες, μονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες.
 δ) Πολυσακχαρίτες και δισακχαρίτες.

9. Η βιταμίνη Β6 βρίσκεται:
 α) Στα δημητριακά, στο συκώτι, στα ψάρια και στα πουλερικά.
 β) Στα δημητριακά, στο συκώτι, στα ψάρια, τσο αχλάδι, στο μήλο και στα πουλερικά.
 γ) Στα δημητριακά, στα ψάρια και στα πουλερικά.
 δ) Στα δημητριακά και στο παγωτό.

10. Οι φυτικές ίνες:
 α) Βοηθούν στη μείωση κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου.
 β) Βοηθούν στην ομαλή λειτουργία του εντέρου.
 γ) Συμβάλλουν στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.
 δ) Όλα τα παραπάνω.
 

Απαντήσεις ασκήσεων
1. Σ 2. Σ 3. Σ 4. Λ 5. Λ

6. δ) 7. δ) 8. γ) 9. α) 10. δ)

Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση 

Ατομική ή ομαδική άσκηση
1. Υπολογίστε το δικό σας Δείκτη Μάζας Σώματος βάσει του μαθηματικού τύπου και κατη-

γοριοποιείστε τον εαυτό σας. Τι κρίνετε ότι πρέπει να αλλάξετε στη διατροφή σας;
2.  Δημιουργείστε στο χαρτί έναν πίνακα με πέντε γραμμές. Στην πρώτη γραμμή γράψτε 

τα τρόφιμα τα οποία τηγανίζετε (υπενθυμίζουμε: είτε βαθύ είτε ρηχό είτε τηγάνισμα σε 
γουόκ) στην επιχείρησή σας. Στη δεύτερη γραμμή σημειώστε τα γραμμάρια που σερ-
βίρετε. Στην τρίτη γραμμή γράψτε τον τρόπο μαγειρέματος του κάθε τροφίμου. Στην 
τέταρτη γραμμή σημειώστε το λάδι που χρησιμοποιείτε για το τηγάνισμα. Την πέμπτη 
γραμμή θα τη συμπληρώσετε στην επιχείρησή σας: σημειώστε πόσο λάδι απορροφά 
το τρόφιμο σε mL ή σε όγκο, πχ 1/3 του ποτηριού. Στο επόμενο μάθημα συγκρίνετε τις 
τιμές του λαδιού που απορρόφησε. Τι σας έκανε εντύπωση; Τι πρέπει να αλλάξετε στην 
τεχνική μαγειρέματός σας; Μήπως εάν ψήνατε στο φούρνο αντί να τηγανίζατε τις πατά-
τες θα σας ήταν μια οικονομική λύση;



605
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  |  ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ -

 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

3.  Δημιουργήστε στο χαρτί έναν πίνακα με πέντε γραμμές. Στην πρώτη γραμμή γράψτε 
τα λαχανικά που χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας (στο μενού σας). Στη δεύτερη 
γραμμή σημειώστε τον τρόπο επεξεργασίας τους, πχ ξεφλούδισμα και κόψιμο σε ζου-
λιέν (juliennes).  Στη τρίτη γραμμή σημειώστε τις βιταμίνες που περιέχουν βάσει του 
βιβλίου. Στην τέταρτη γραμμή σημειώστε τα ανόργανα συστατικά που υπάρχουν στο 
κάθε ένα και στην πέμπτη γραμμή μαρκάρετε με √ εάν περιέχουν φυτικές ίνες. 

4.  Διορθώστε όπου χρειάζεται (θέση, λέξη, περιεχόμενο) και τοποθετήστε ορθά τις κεφα-
λίδες στην παρακάτω Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη- GDAs:

 

5.  Διορθώστε όπου χρειάζεται (θέση, λέξη, περιεχόμενο, μονάδα μέτρησης) και τοποθε-
τήστε ορθά τις κεφαλίδες στην παρακάτω Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη – GDAs. 
Στη συνέχεια υπολογίστε το ποσοστό (%) της συνολικής ημερήσιας πρόσληψης για μία 
γυναίκα (2.000 kcal) βάσει ενός υποτιθέμενου τροφίμου όπως αναγράφουν οι κυψέλες. 
Στο τέλος υπολογίστε της θερμίδες των τεσσάρων θρεπτικών συστατικών που παρου-
σιάζονται στις κυψέλες βάσει του πίνακα της θεωρίας: «Αντιστοιχία θρεπτικού συστατι-
κού με σύνολο θερμίδων»:

 

Λύσεις στις Ασκήσεις ανάπτυξης 4 και 5.

4. 
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5. 

Α. Σάκχαρα Β. Λιπαρά Γ. Κορεσμένα Δ. Νάτριο Σύνολα

25γρ * 4 kcal 20γρ * 9 kcal 15 * 9 kcal 5γρ * 3 kcal Α +Β+ Γ= 
196 kcal

100 kcal 90 kcal 27 kcal από τις 90 
kcal «λιπαρά»

15 kcal

28% 29% 75% 208%

4.3.13.  Βοηθητικό υλικό μελέτης

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Hermann, G. & Reinhold, m (2009). Χημεία τροφίμων και βασικές αρχές διατροφής. Αθήνα: 
Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις (μετάφραση).
Αλεξανδρόπουλος, Θ. (2003). Θέματα υγιεινής τροφίμων και διατροφής, 2η έκδοση. 
Αθήνα: Ίων.
Γαλανοπούλου, Ντ. και άλλοι (2007). Διατροφή και χημεία τροφίμων. Αθήνα: Σταμούλης.
Ζερφυρίδης (1998). Διατροφή του Ανθρώπου. Θεσσαλονίκη: Γιαχούδη-Γιαπούλη.
Μαρκάκης, Π. (1996). Στοιχεία τεχνολογίας τροφίμων. Αθήνα: Τρίαινα.
Ματάλα, Α-Λ. (2005). Εισαγωγή στην Επιστήμη της Διατροφής, Αθήνα: Πανεπιστημιακές 
σημειώσεις στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής.
Μπαζαίος, Κ. (2010). Συνδυασμοί Βιταμινών. Τα μυστικά της υγιεινής διατροφής. Αθήνα: 
Ιδιωτική έκδοση.
Παπανικολάου, Γ. (2005). Σύγχρονη Διατροφή και Διαιτολογία. Αθήνα: Θυμάρι.
Σαλεσιώτης, Μ. & Σαλεσιώτης Π. (2007). Γνωρίζοντας τις τροφές. Διατροφική αξία τροφί-
μων, υγιεινή τροφίμων, στοιχεία διαιτητικής. Αθήνα: Interbooks.
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      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληροφόρησης για τα Τρόφιμα (EUFIC): www.eufic.org

●  Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων: www.sevt.gr

●  Confederation of Food and Drink Industries (UK): http://gda.ciaa.eu/asp2/guideline-
daily-amounts.asp

●  Ηλεκτρονική εφημερίδα Time Healthland: http://healthland.time.com/2011/02/16/
calorie-counts-on-menus-apparently-nobody-cares/

●  USDA National Nutrient Database for Standard Reference:  www.ars.usda.gov/main/
site_main.htm?modecode=12-35-45-00

●  Royal Society of Chemistry: www.rsc.org/shop/books/2002/9780854044283.asp

●  International Network of Food Data Systems (INFOODS του FAO): www.fao.org/
infoods/tables_int_en.stm

●  Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας. Πίνακες Σύνθεσης Τροφίμων και Ελληνικών φαγητών: www.
hhf-greece.gr/tables/Home.aspx?l=el

●  Πίνακες Σύνθεσης Ελληνικών Τροφίμων: http://nutrition.med.uoc.gr/greektables/

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα περί διατροφής: www.mednutrition.gr 

4.3.14.  Ενδεικτική βιβλιογραφία
Boskou D. (1996). OLIVE OIL : Chemistry and Technology. Thes/niki, pp.161-163
De Lorgeril M., Salen P., Martin J.L., Monjaud I., Delaye J. and Mamelleu G.(1999). Medi-

terranean diet, traditional risk factors and the rate of cardiovascular complications 
after myocardial infarction. Final report of the Lyon Diet Heart Study. Circulation 
99: 779-85

Groff J.L. and Gropper S.S.(2000). Advanced nutrition and human metabolism., 3rd edi-
tion, U.S.A., Wadsworth, pp 285-298, 306-312

Krause Mendelson, M. (2004). Food, Nutrition and Diet Therapy, 11th ed. In: Mahan L.K., 
Escott-Stymp S. (eds). USA: W.B. Saunders Company.

Matala A.L., Zampelas A., Stavrinos V., Wolinsky I. (2001). The Mediterranean Diet: Con-
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4.3.15.  Σύνοψη

Τα θρεπτικά συστατικά βρίσκονται μέσα στις τροφές. Η ποσοτική και επιλεκτική κατανάλωσή 
τους διαφέρει από άτομο σε άτομο, καθώς οι ανάγκες του καθενός είναι διαφορετικές λόγω 
τύπου σώματος και λόγω διαφορετικής σωματικής κίνησης – άσκησης. Στις επιχειρήσεις 
εστίασης παρατηρείται το φαινόμενο της αρνητικής στάσης των πελατών προς αυτά. Οι 
πελάτες προτιμούν να μην τα επισκέπτονται όταν βρίσκονται σε περίοδο ειδικής δίαιτας. 
Οι λόγοι είναι συνήθως ότι φοβούνται μην παρασυρθούν και καταναλώσουν τρόφιμα με 
κρυφές και πολλές θερμίδες. Επίσης, για τους ειδικούς πελάτες, όπως τους διαβητικούς, 
δεν έχει προβλεφθεί η ανάλογη εκπαίδευση των μαγείρων σε διεργασία τροφών για ειδικές 
δίαιτες. Ίσως και οι συγκεκριμένοι πελάτες να διστάζουν να ζητήσουν ειδικά εδέσματα. 
Σίγουρα όμως όλοι έχουν δικαίωμα να απολαύσουν ένα γεύμα και να συναναστραφούν τους 
φίλους τους σε ένα κατάστημα εστίασης. Ο επιχειρηματίας οφείλει ο ίδιος να προφυλάξει 
την περιουσία του, δηλαδή τις πρώτες ύλες του, και φροντίζοντάς τις να τις αξιοποιεί όταν 
αυτές έχουν υψηλή θρεπτική και βεβαίως γευστική αξία. Η γνώση του επιχειρηματία για 
τα θρεπτικά συστατικά των πρώτων υλών θα τον βοηθήσει στην αύξηση του κέρδους του.





611Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

4.4  Διατροφικές πυραμίδες και διατροφικά πρότυπα

Περιεχόμενα

4.4.1. Διατροφική πυραμίδα .....................................................................................................615
4.4.2. Ομάδες τροφίμων ............................................................................................................616
 4.4.2.1. Ομάδα γάλακτος ..............................................................................................616
 4.4.2.2. Ομάδα λαχανικών ...........................................................................................617
 4.4.2.3. Ομάδα φρούτων ..............................................................................................617
 4.4.2.4. Ομάδα ψωμιού και δημητριακών (ή αμύλου) ...........................................618
 4.4.2.5. Ομάδα κρέατος ................................................................................................618
 4.4.2.6. Ομάδα λίπους ..................................................................................................619
4.4.3. Ποικιλία τροφίμων...........................................................................................................619
4.4.4. Μεσογειακή Διατροφή ....................................................................................................620
4.4.5. Η πυραμίδα Μεσογειακής Διατροφής στην Unesco .................................................622
4.4.6. Επεξήγηση επιπέδων στην πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής .....................622
4.4.7. Διαφορετικές εκδοχές της Μεσογειακής Διατροφής ................................................625
4.4.8. Μεσογειακή Διατροφή και υγεία...................................................................................627
4.4.9. Πως θα εφαρμόσετε τη Μεσογειακή Διατροφή .........................................................629
4.4.10. Το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας για εφαρμογή υγιεινού μοντέλου 
  διατροφής .........................................................................................................................631
4.4.11. Γενικές Οδηγίες Σωστής Διατροφής .............................................................................633
4.4.12. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης ...........................................................................................635
4.4.13. Βοηθητικό υλικό μελέτης ...............................................................................................638
4.4.14. Ενδεικτική βιβλιογραφία ................................................................................................640
4.4.15. Σύνοψη ..............................................................................................................................641
4.4.16. Παράρτημα .......................................................................................................................642
 4.4.16.1. Γενικές πυραμίδες διατροφής .......................................................................642
 4.4.16.2. Ειδικές πυραμίδες διατροφής ......................................................................643
 4.4.16.3. Ιστορικές πυραμίδες ......................................................................................645
 4.4.16.4. Ηπειρωτικές πυραμίδες διατροφής .............................................................646
 4.4.16.5. Εθνικές πυραμίδες διατροφής .....................................................................646
 4.4.16.6. Διατροφικοί τροχοί ..........................................................................................649
 4.4.16.7. Διατροφικά σχήματα - καρικατούρες ..........................................................650





613
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  |  ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ -

 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Εισαγωγή

Σκοπός

Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι να κατανοήσεις τη σημασία και τη λει-
τουργία των διατροφικών πυραμίδων, ώστε να εντάξεις προτάσεις σύνθεσης 
μενού βασισμένες σε διατροφικά πρότυπα. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να απαριθμείς τις κατηγορίες των τροφίμων στις διατροφικές πυραμί-
δες.

	 ●	  Να αναλύεις τα τρόφιμα των διατροφικών πυραμίδων.

	 ●	  Να αντιστοιχείς τα προϊόντα με τα στάδια των διατροφικών πυραμίδων.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα πρέπει να είσαι σε θέση:
Να εντοπίσεις τις ορθές πρακτικές εκπαίδευσης του προσωπικού.

	 ●	  Να σχεδιάζεις τις αγορές σου σύμφωνα με τις προδιαγραφές μιας υγι-
ούς διατροφής.

	 ●	  Να διαμορφώνεις το εδεσματολόγιο της επιχείρησής σου βάσει της 
μεσογειακής πυραμίδας.
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	 ●	  Να συντάσσεις το μενού της επιχείρησής σου βάσει των τοπικών και 
εποχιακών προϊόντων της περιοχής σου.

■ Σε επίπεδο στάσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να εναρμονιστείς με τις σύγχρονες ανάγκες διατροφής των πελατών 
σου.

	 ●	  Να συνειδητοποιήσεις την έννοια της ισορροπημένης διατροφής.

	 ●	  Να αισθάνεσαι την ηθική ικανοποίηση ότι το πλήθος των εδεσμάτων 
σου ενεργούν για τη διασφάλιση μιας υγιούς διατροφής.

Έννοιες – Λέξεις κλειδιά

Διατροφική πυραμίδα, μεσογειακή πυραμίδα, ομάδες τροφίμων, διατροφή 
και υγεία, ορθή διατροφή.

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Η υποενότητα αυτή αναλύει το πρότυπο της παγκόσμιας διατροφικής πυραμίδας. Οι κανό-
νες αφορούν μια ισορροπημένη δίαιτα μέσα από αποδεδειγμένες μελέτες και πειράματα. 
Η τροφή των ανθρώπων ορίζεται από αλυσιδωτές εξελίξεις που περιλαμβάνουν τη γεωρ-
γία, την αγροτική επιχείρηση, την επιχείρηση τυποποίησης, το εμπόριο, τα σημεία πώλη-
σης, τους μεσάζοντες (διαιτολόγους, ΜΜΕ), τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, τη θρησκεία, 
Η Μεσογειακή Πυραμίδα έχει αναγνωριστεί ως μια από τις πιο σημαντικές για την επίτευξη 
του στόχου του ανθρώπου, που είναι η αύξηση του προσδόκιμου της ηλικίας.
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4.4.1.  Διατροφική Πυραμίδα

Πολύ συχνά οι διατροφικές οδηγίες απεικονίζονται με τη μορφή τριγώνου ή πυραμίδας, η 
βάση της οποίας αναφέρεται σε τρόφιμα που θα πρέπει να καταναλώνονται πολύ συχνά 
και η κορυφή σε τρόφιμα που θα πρέπει να καταναλώνονται σπάνια, με τα υπόλοιπα τρό-
φιμα να καταλαμβάνουν τις ενδιάμεσες θέσεις. Στη διατροφική πυραμίδα (βλ. Σχήμα: Δια-
τροφική πυραμίδα) δίνονται συχνότητες κατανάλωσης και όχι ακριβείς ποσότητες σε γραμ-
μάρια, γιατί οι περισσότεροι καταναλωτές σκέφτονται με αυτό τον τρόπο όταν πρόκειται για 
τα τρόφιμα που καταναλώνουν. Η αναφορά σε συχνότητες κατανάλωσης όμως υπονοεί την 
ύπαρξη πρότυπης μερίδας ή σερβιρίσματος (serving), πολλαπλάσια της οποίας θα πρέπει 
να καταναλώνονται. Αυτές οι μερίδες ονομάζονται επίσης και διατροφικά ισοδύναμα (όταν 
αναφερόμαστε σε τρόφιμα της ίδιας προέλευσης ή σύνθεσης). Ένα σύνολο περίπου 22 με 
23 μερίδων πρέπει να καταναλώνονται ημερήσια σε τρία ή τέσσερα γεύματα. Σε μια πολύ 
αδρή προσέγγιση, μία μερίδα της πυραμίδας είναι περίπου το μισό της αγορανομικής μερί-
δας όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις ελληνικές αγορανομικές διατάξεις, δηλαδή 
περίπου το μισό της μερίδας εστιατορίου. 
 

Σχήμα 4.1. Διατροφική πυραμίδα

Μία μερίδα χοντρικά αντιστοιχεί σε:
●  μία φέτα ψωμιού (25 g) 
●  100 g πατάτες 
●  μισό φλιτζάνι του τσαγιού (δηλαδή 50-60 g) μαγειρευμένου ρυζιού ή ζυμαρικών 
●  ένα φλιτζάνι του τσαγιού ωμά φυλλώδη λαχανικά ή μισό φλιτζάνι από τα υπόλοιπα 

λαχανικά, είτε μαγειρευμένα είτε ψιλοκομμένα (δηλαδή περίπου 100 g από τα περισσό-
τερα λαχανικά) 
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●  ένα μήλο (80 g), μία μπανάνα (60 g), ένα πορτοκάλι (100 g), 200 g πεπόνι ή καρπούζι, 30 
g σταφύλια 

●  ένα φλιτζάνι του τσαγιού γάλα ή γιαούρτι 
●  30 g τυριού 
●  1 αβγό 
●  περίπου 60 g μαγειρευμένου άπαχου κρέατος ή ψαριού 
●  ένα φλιτζάνι του τσαγιού (δηλαδή 100 g) μαγειρευμένων ξηρών φασολιών 

4.4.2.  Ομάδες τροφίμων

Μετά την αναγνώριση του ρόλου των θρεπτικών συστατικών (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, 
λίπη, βιταμίνες και μέταλλα) στη φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού, έγινε  προσπά-
θεια κατάταξης των τροφίμων σε διάφορες ομάδες με την προοπτική να προσλαμβάνονται 
τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στις αναγκαίες αναλογίες. Δείτε την εφαρμογή τους στην 
επαγγελματική εστίαση στο 5ο κεφάλαιο σχετικά με τη «Σύνθεση Εδεσματολογίου».

Η ομαδοποίηση των τροφίμων έγινε ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά 
συστατικά και ανάλογα με την προέλευσή τους. Βασίζεται σε γενικές γραμμές στο ότι όταν 
στο καθημερινό διαιτολόγιο περιέχονται τρόφιμα από κάθε ομάδα, τότε εξασφαλίζεται η 
επαρκής πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών. Κάθε ομάδα έχει ορισμένα διατρο-
φικά χαρακτηριστικά και περιέχει τρόφιμα που μπορούν να αντικατασταθούν το ένα από 
το άλλο, καθώς περιέχουν περίπου τα ίδια συστατικά. Μια ευρεία ταξινόμηση σε έξι κατη-
γορίες περιέλαβε δημητριακά, αμυλώδη σάκχαρα, όσπρια, ξηρούς καρπούς, λαχανικά, 
φρούτα, κρέας, ψάρι, αβγά, τυρί, γάλα, γιαούρτι, λίπη, έλαια και ποτά και χρησιμοποιήθηκε 
με σκοπό να μην αποκλείσει τα κύρια τρόφιμα που αφορούν τη διατροφή του ανθρώπου 
και περιέχουν τα θρεπτικά συστατικά.

Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται οι εξής έξι ομάδες τροφίμων:

●  Ομάδα γάλακτος
●  Ομάδα λαχανικών
●  Ομάδα φρούτων
●  Ομάδα ψωμιού και δημητριακών (ή αμύλου)
●  Ομάδα κρέατος
●  Ομάδα λίπους

4.4.2.1.  Ομάδα γάλακτος

Περιλαμβάνει όλα τα είδη γάλακτος (φρέσκο, εβαπορέ, συμπυκνωμένο, σκόνη) με ή χωρίς 
λιπαρά, καθώς και το γιαούρτι. Ένα ισοδύναμο γάλακτος αντιστοιχεί σε ένα φλιτζάνι 240 mL 
που περιέχει 12 γρ υδατάνθρακες, 8 γρ πρωτεΐνης και από 0-10 γρ λίπους (αποβουτυρω-
μένο-πλήρες). Τα τρόφιμα αυτά παρέχουν πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπος, ασβέστιο και 
άλλα μεταλλικά στοιχεία και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. 
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Γάλα                        1 φλιτζάνι (φλ)
Γάλα εβαπορέ          ½ φλ 
Γάλα σκόνη             1/3 φλ
Γιαούρτι                   κεσεδάκι

Πίνακας 6.  Ισοδύναμα γάλακτος

4.4.2.2.  Ομάδα λαχανικών

Περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα λαχανικά, εκτός από τα αμυλώδη που ανήκουν στην ομάδα 
του αμύλου. Ένα ισοδύναμο αντιστοιχεί σε ένα φλιτζάνι ωμά λαχανικά ή σε μισό φλιτζάνι 
βραστά λαχανικά και περιέχει 2 γρ πρωτεΐνης, 5 γρ υδατανθράκων και αποδίδει 28 Kcal. Τα 
λαχανικά παρέχουν φυτικές ίνες, μέταλλα και βιταμίνες, συμπεριλαμβανομένων των αντιο-
ξειδωτικών και άλλων βιοδραστικών ουσιών που  ωφελούν  την υγεία. Οι φυτικές ίνες που 
περιέχουν βοηθούν στην ομαλή λειτουργία του εντέρου και είναι σημαντικές για την πρό-
ληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.
Ισοδύναμα λαχανικών: Μπρόκολα, κουνουπίδι, σπανάκι, λάχανο, ντομάτα, κρεμμύδια, 
μανιτάρια, βλίτα, ραδίκια, χόρτα, μελιτζάνες, μπάμιες, μαρούλι, αγγούρι, παντζάρια, βρού-
βες, σπαράγγια, σέλινο κα.

4.4.2.3.  Ομάδα φρούτων

Περιλαμβάνει όλα τα φρούτα. Ένα ισοδύναμο αντιστοιχεί με ένα μέτριο φρούτο ή μισό φλι-
τζάνι χυμό, περιέχει 15 γρ. υδατανθράκων και αποδίδει 60 kcal. Τα φρούτα όπως και τα 
λαχανικά παρέχουν φυτικές ίνες, μέταλλα και βιταμίνες, συμπεριλαμβανομένων των αντιο-
ξειδωτικών και άλλων βιοδραστικών ουσιών που  ωφελούν  την υγεία. Οι φυτικές ίνες που 
περιέχουν βοηθούν στην ομαλή λειτουργία του εντέρου και είναι σημαντικές για την πρό-
ληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Ακτινίδιο                            1 μέτριο Μπανάνα                           
1 μικρή ή 
½ μεγάλη

Αχλάδι  1 μέτριο Νεκταρίνι                           1 μέτριο

Βερίκοκα                           2 μέτρια Πεπόνι   1 φέτα

Βερίκοκα κομπόστα ½  φλιτζάνι Πορτοκάλι                          1 μέτριο

Γκρέιπφρουτ χυμός          ½  φλιτζάνι
Πορτοκάλι 
χυμός       

½ φλιτζάνι

Δαμάσκηνα                        2 μέτρια Ροδάκινο                             1 μέτριο

Κεράσια                            10 μεγάλα Σταφύλια                             10-12 ρόγες

Καρπούζι                          1/ 2 φέτα Σύκα                                    1 μεγάλο

Μανταρίνι                         1 μεγάλο Φράουλες                            ½ φλιτζάνι

Μήλο                                 1 μέτριο

Πίνακας 7.  Ισοδύναμα φρούτων
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4.4.2.4.  Ομάδα ψωμιού και δημητριακών (ή αμύλου)

Το ψωμί, τα δημητριακά, το αλεύρι, τα μακαρόνια, το ρύζι, οι πατάτες, τα όσπρια, ο αρακάς, 
το καλαμπόκι, τα μπισκότα ανήκουν σε αυτή την ομάδα. Τα τρόφιμα της ομάδας αυτής είναι 
πλούσια σε υδατάνθρακες. Το ένα ισοδύναμο περιέχει 15 γρ, καθώς επίσης και 3 γρ. πρω-
τεΐνης και αποδίδουν 72 Kcal ανά ισοδύναμο. Τα όσπρια, το ψωμί και τα δημητριακά και 
ιδίως τα ολικής άλεσης παρέχουν εκτός από ενέργεια και φυτικές ίνες, βιταμίνες και μεταλ-
λικά στοιχεία. Τα τρόφιμα αυτά προσθέτουν ποικιλία στα φαγητά και χορταίνουν.

Ψωμί λευκό                             1 φέτα (30 γρ) Κορν-φλέικς                            ½  φλιτζάνι

Ψωμί πιτυρούχο                           1 φέτα (35 γρ)
Όσπρια (μαγειρε-
μένα)             

½  φλιτζάνι

Φρυγανιές μικρές                    2 τεμάχια Αρακάς  ½  φλιτζάνι

Κορν-φλάουρ                          
2 κουταλιές 
σούπας 

Καλαμπόκι   ½  φλιτζάνι

Μακαρόνια-κριθαράκι            ½ φλιτζάνι τσαγιού Πατάτες                                   1 μικρή

Χυλοπίτες (μαγειρεμένα)       1/3 φλιτζάνι Ποπ κορν                                15 κομμάτια

Ρύζι (μαγειρεμένο)                 1/3 φλιτζάνι 

Πίνακας 8.  Ισοδύναμα αμύλου

4.4.2.5.  Ομάδα κρέατος

Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αβγά, τυρί είναι τα τρόφιμα της ομάδας αυτής που περιέχουν 
πρωτεΐνες 7 γρ στο ισοδύναμο και λίπος που κυμαίνεται από 3-7 γρ ανά ισοδύναμο. Τα τρό-
φιμα αυτά παρέχουν κυρίως πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για πολλές ζωτικές λειτουρ-
γίες και για έναν υγιή οργανισμό. Τα τρόφιμα της ομάδας αυτής περιέχουν αρκετό λίπος και 
πρέπει από τα κρέατα να αφαιρείται το ορατό λίπος.

Παρέχουν επίσης σημαντικές βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία όπως σίδηρο, ιώδιο κα.

Κρέας, ψάρι, πουλερικά                           30 γρ

Σαρδέλες  3 κομμάτια

Μαλάκια   30 γρ

Εντόσθια                                                   30 γρ

Αβγό 1 μέτριο

Τυρί 30 γρ

Αλλαντικά 30 γρ

Πίνακας 9.  Ισοδύναμα κρέατος
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4.4.2.6.  Ομάδα λίπους

Το φρέσκο βούτυρο, το ελαιόλαδο, τα φυτικά λάδια, οι μαργαρίνες, το μπέικον, η μαγιονέζα, 
οι ελιές, το αβοκάντο, οι ξηροί καρποί ανήκουν στην ομάδα αυτή και παρέχουν 5 γρ λίπος 
ανά ισοδύναμο και αποδίδουν 45 Kcal.

Ελαιόλαδο                   1 κουταλάκι γλυκού (κ. γλ.) Ελιές 4-5

Βούτυρο 1 κ. γλ. Αμύγδαλα 10   ολόκληρα

Μαργαρίνη 1 κ. γλ. Καρύδια 6 μικρά

Καλαμποκέλαιο 1 κ. γλ. Φιστίκια 20 μικρά

Ηλιέλαιο 1 κ. γλ. Άλλοι ξηροί 6 κομμάτια

Σογιέλαιο 1 κ. γλ. Αβοκάντο 1/8

Μαγιονέζα 1 κ. γλ. Μπέικον 1 κομμάτι

Πίνακας 10.  Ισοδύναμα λίπους

Το ελαιόλαδο πρέπει να αποτελεί την κύρια πηγή λίπους, γιατί είναι πλούσιο σε μονοακό-
ρεστα και βοηθά:

Ø	Στη μείωση της «κακής»  χοληστερόλης LDL

Ø	Στη διατήρηση των επιπέδων της «καλής» χοληστερόλης ΗDL

Τα μονοακόρεστα λιπαρά και τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στο ελαιόλαδο βοηθούν 
στην πρόληψη της φραγής των αρτηριών και μειώνουν τον κίνδυνο των καρδιοπαθειών. 
Το ελαιόλαδο μπορεί επίσης να παρέχει προστασία έναντι ορισμένων μορφών καρκίνου. 
Προτιμήστε λοιπόν το ελαιόλαδο για την προετοιμασία και το σερβίρισμα του φαγητού και 
προσθέστε μια υπέροχη γεύση στα γεύματά σας.

4.4.3.  Ποικιλία τροφίμων

Η ύπαρξη ποικιλίας τροφίμων στη διατροφή ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να υπάρξει σημα-
ντική έλλειψη συγκεκριμένου θρεπτικού συστατικού, οι βιολογικές ιδιότητες του οποίου 
μπορεί να μην έχουν μέχρι σήμερα αναγνωριστεί. Ακόμη και τρόφιμα που δε συνιστώνται 
ιδιαίτερα δε θα πρέπει να αποκλείονται τελείως από τη διατροφή, καθώς μπορεί να παρέ-
χουν ένα ή περισσότερα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά (πχ το κρέας ως πηγή βιταμίνης 
B12). Σε μια συνήθη διατροφή κανένα τρόφιμο δε θεωρείται δηλητήριο το οποίο πρέπει να 
αποφεύγεται, εκτός όταν ορισμένα άτομα έχουν κάποια ευαισθησία σε συγκεκριμένα τρό-
φιμα (πχ κουκιά). 

Ο συνδυασμός της ποικιλίας με το μέτρο κατανάλωσης τροφίμων αποτελεί εγγύηση για 
την επίτευξη της διατροφικής ισορροπίας. Αυτό είναι και ο χρυσός κανόνας της διατροφής. 

Ποικιλία +  Μέτρο =>  Ισορροπία
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4.4.4.  Μεσογειακή Διατροφή 

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα τις Μεσογειακές Διατροφές το οποίο διορ-
γανώθηκε στη Βοστόνη τον Ιανουάριο του 1993, ειδικοί της διατροφής και της υγείας έκα-
ναν μια ανασκόπηση των ευρημάτων σχετικά με τη σύνθεση και τις συνέπειες στην υγεία 
των μεσογειακών διατροφών. Σε αυτό το συνέδριο δημιουργήθηκε η Πυραμίδα της Μεσο-
γειακής Διατροφής από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το Harvard School of Public 
Health και την Oldways Preservation & Exchange Trust με σημαντική συμβολή Ελλήνων 
επιστημόνων. Η μεσογειακή πυραμίδα σχεδιάστηκε ως ένας διατροφικός οδηγός για το 
γενικό ενήλικο πληθυσμό, ώστε να παρέχει μια γενική ιδέα για τις σχετικές ποσότητες και 
την συχνότητα κατανάλωσης των αντίστοιχων ομάδων τροφίμων και να δώσει μια ευρεία 
αίσθηση των υγιεινών διατροφικών επιλογών.

Η μεσογειακή διατροφή, όπως αυτή μελετήθηκε στην Κρήτη, παρέχει μια μεγάλη ποικι-
λία τροφών και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μεγάλη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, 
οσπρίων και παρθένου ελαιολάδου, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή λιπαρών. Επιπλέον, 
το αλκοόλ που καταναλώνεται είναι συνήθως κόκκινο κρασί μαζί με το γεύμα. 

Σχήμα 1. Η πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής 

Η κατανάλωση των παραπάνω τροφίμων σε σημαντικές ποσότητες παρέχει μια πολύ 
ικανοποιητική ημερήσια πρόσληψη πολυφαινολών, που υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1g/
ημέρα.  Η υψηλή περιεκτικότητα της μεσογειακής διατροφής σε πολυφαινόλες έχει συσχε-
τιστεί με το χαμηλό ποσοστό θανάτων από καρδιοπάθειες του πληθυσμού της Κρήτης, αλλά 
επίσης πιστεύεται ότι συνεισφέρει στην πρόληψη παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών 
παθήσεων.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 
επτά χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής χώρες: 
Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Ολλανδία και Φινλανδία. Τα ευρήματα της 
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συγκεκριμένης μελέτης, που διήρκησε 30 χρόνια, έδειξαν ότι οι Κρητικοί εμφάνιζαν το 
μικρότερο ποσοστό θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα και από καρκίνο, καθώς 
και το μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής. Από τότε πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι 
το αποτέλεσμα αυτό είχε τις ρίζες του στην παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή των Κρητι-
κών εκείνης της εποχής, που η διατροφή τους συνδυαζόταν με αρκετή εργασιακή άσκηση.

Το «μυστικό» της μακροζωίας των μεσογειακών λαών και δη των Κρητικών ήταν η απλή 
και λιτή διατροφή τους, η οποία βασιζόταν σε φυτικά τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά, μη επε-
ξεργασμένα δημητριακά, ελαιόλαδο και κόκκινο κρασί. Ένας επιπλέον παράγοντας που 
συνέβαλε σημαντικά στην καλή υγεία των εν λόγω πληθυσμών ήταν και ο φυσικός τρό-
πος ζωής τους (εργασία στην ύπαιθρο), που είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίζουν οι Κρητι-
κοί μεγαλύτερα ποσοστά καθημερινής σωματικής δραστηριότητας από τους υπόλοιπους 
πληθυσμούς. Ως επακόλουθο αυτών των συμπερασμάτων έγινε προσπάθεια από ομάδα 
επιστημόνων στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, με τη συμβολή πολλών Ελλήνων επιστημό-
νων, να διαμορφωθούν διατροφικές οδηγίες σε επίπεδο τροφίμων με βάση τις αρχές της 
παραδοσιακής Μεσογειακής Διατροφής. Οι διατροφικές αυτές οδηγίες διαμορφώθηκαν με 
τη μορφή μιας πυραμίδας. Πρόκειται για την πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής που, 
όπως πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει, έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων 
προτύπων διατροφής. 

Πιο συγκεκριμένα, ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η υιοθέτηση των διατροφικών 
οδηγιών που απεικονίζονται στην πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής έχει ως αποτέ-
λεσμα τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης νόσων που σχετίζονται άμεσα με τη διατροφή 
(όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, παχυσαρκία, διαβήτης, κα).

Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι ότι είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και ελαφρώς 
επεξεργασμένα δημητριακά (ολικής αλέσεως). Περιλαμβάνει την καθημερινή κατανάλωση 
γαλακτοκομικών προϊόντων και τη χρήση του ελαιολάδου ως το κύριο λίπος της δίαιτας. 
Ακόμα, περιλαμβάνει την κατανάλωση ψαριών, πουλερικών και οσπρίων σε εβδομαδιαία 
βάση, ενώ προτείνει τον περιορισμό στην κατανάλωση κόκκινου κρέατος.

Πρωταρχικός στόχος των διατροφικών οδηγιών που βασίζονται στη Μεσογειακή Διατροφή 
είναι η διατήρηση του βάρους του κάθε ατόμου σε υγιή επίπεδα. Για να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο η ποικιλία όσο και η ποσότητα κατανάλω-
σης των διαφόρων τροφών. Στην πυραμίδα δίνεται έμφαση στις συχνότητες κατανάλωσης 
και όχι στις ακριβείς ποσότητές τους σε γραμμάρια. Έτσι, ο αριθμός των μερίδων που ανα-
γράφονται σε αυτή είναι ενδεικτικός και αντιστοιχεί στο μέσο άνθρωπο. Οι ακριβείς ποσό-
τητες της κάθε τροφής εξαρτώνται από το βάρος, το ύψος, την ηλικία, το φύλο και το βαθμό 
της σωματικής δραστηριότητας του κάθε ατόμου. Για να ελέγξει ένας μέσος άνθρωπος αν 
το βάρος του βρίσκεται σε υγιή επίπεδα, θα πρέπει ο Δείκτης Μάζας Σώματός του να είναι 
μεταξύ 18.5 – 25 Κg/m2. Αν το βάρος του είναι στα πλαίσια των ανωτέρω ορίων και θέλει να 
το διατηρήσει θα πρέπει η ενέργεια που λαμβάνει από την τροφή καθημερινά να εξισορρο-
πείται από την ενέργεια που καταναλώνει σε σωματική δραστηριότητα. Εάν όμως το άτομο 
είναι υπέρβαρο θα πρέπει να μειώσει τον αριθμό των μερίδων που καταναλώνει καθημε-
ρινά, διατηρώντας όμως παράλληλα την ποικιλία στη διατροφή του.
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4.4.5.  Η πυραμίδα Μεσογειακή Διατροφής στην Unesco

Κατά την 5η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονο-
μιά της UNESCO, που πραγματοποιήθηκε στο Ναϊρόμπι της Κένυας, αξιολογήθηκε στις 16 
Νοεμβρίου το αίτημα που υπέβαλε η Ελλάδα από κοινού με την Ισπανία (Soria), την Ιτα-
λία (Cilento) και το Μαρόκο (Chefchaouen) και αποφασίστηκε η εγγραφή της Μεσογεια-
κής Διατροφής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
Ανθρωπότητας. 

Η Μεσογειακή Διατροφή κατοχυρώνεται πλέον ως ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο 
αγαθό, που το συνθέτουν τα τοπικά αγροτικά προϊόντα, οι μέθοδοι παραγωγής, το αγροτικό 
τοπίο, το κλίμα και το έδαφος, οι διατροφικές συνήθειες, η κοινωνικότητα, ο πολιτισμός, τα 
ήθη και έθιμα, η παράδοση.

Η απόφαση της UNESCO ανοίγει ορίζοντες όχι μόνο για τη διάδοση των τοπικών μας παρα-
δόσεων και του πολιτισμού μας, αλλά και για την ανάδειξη των προϊόντων της ελληνικής 
γης και της τοπικής διατροφής των νησιών και των περιφερειών μας, προς όφελος της 
ανάπτυξης και της ελκυστικότητας της ελληνικής υπαίθρου ως φιλόξενου χώρου για τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες της.

Σκοπός της Ελλάδας πρέπει να είναι η ανάδειξη της ελληνικής ταυτότητας της Μεσογειακής 
Διατροφής αλλά και των τοπικών, παραδοσιακών διατροφών που τη συνδιαμορφώνουν, 
όπως η κρητική, η ικαριώτικη, η αγιορείτικη διατροφή. Ο τόπος, που προσδιορίζει τα προϊ-
όντα και τα χαρακτηριστικά της τοπικής διατροφής, υπαγορεύει ταυτόχρονα και αναπτυξια-
κούς στόχους και κυρίως με τη βοήθεια των επιχειρήσεων εστίασης.

Το αγρόκτημα «Τριανταφυλλίδειο Κληροδότημα» στη Βυτίνα είναι η επίσημη έδρα της 
χώρας μας για τη Μεσογειακή Ελληνική Διατροφή. Ο Ν. 3028/2002 «για την προστασία 
των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» περιλαμβάνει ειδικές διατά-
ξεις που αναφέρονται στην προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού, σε συνερ-
γασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την Εθνική Επιτροπή για την Μεσογεια-
κή-Ελληνική Διατροφή, θα σχεδιάσουν τη στρατηγική  ώστε η Ελλάδα να καταστεί ταυτό-
σημη με τη Μεσογειακή Διατροφή.

4.4.6.  Επεξήγηση επιπέδων στην πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής

Η πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής χωρίζεται σε τρία επίπεδα βάσει της συχνότη-
τας κατανάλωσης των τροφίμων που απεικονίζει (σε μηνιαία, εβδομαδιαία και καθημερινή 
βάση). Η πυραμίδα έχει στη βάση της τα τρόφιμα που πρέπει να καταναλώνονται καθημε-
ρινά και σε σημαντικές ποσότητες, ενώ αντίθετα στην κορυφή της βρίσκονται οι τροφές που 
πρέπει να καταναλώνονται αραιά και σε μικρότερες ποσότητες. 

Το πρότυπο της μεσογειακής πυραμίδας αυτής έχει ως εξής: 

Καθημερινή κατανάλωση: δημητριακά και προϊόντα ολικής άλεσης (ψωμί ολικής άλεσης, 
ζυμαρικά, καφέ ρύζι, κλπ), λαχανικά (2-3 μερίδες/ημέρα), φρούτα (6 μερίδες/ημέρα), ελαι-
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όλαδο (ως κύριο προστιθέμενο λίπος) και γαλακτοκομικά προϊόντα (1-2 μερίδες/ημέρα), 

Εβδομαδιαία κατανάλωση: ψάρια (4-5 μερίδες/εβδομάδα), πουλερικά (3-4 μερίδες/εβδο-
μάδα), ελιές, όσπρια, και καρύδια (3 μερίδες/εβδομάδα), πατάτες, αβγά και γλυκά (3-4 μερί-
δες/εβδομάδα) και 

Μηνιαία κατανάλωση: κόκκινο κρέας και προϊόντα κρέατος (4-5 μερίδες/μήνα). 

Επίσης, χαρακτηρίζεται από τη μέτρια κατανάλωση κρασιού (1-2 ποτήρια/ημέρα) και την 
υψηλή αναλογία σε μονοακόρεστα: πολυακόρεστα λιπίδια (>2).

Σχήμα 2.  Τα επίπεδα στην πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής

Η βάση της πυραμίδας λοιπόν αποτελείται από τροφές όπως είναι τα δημητριακά και τα 
προϊόντα τους (ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, κα), που πρέπει να καταναλώνονται σε καθημερινή 
βάση, καθώς μας παρέχουν ενέργεια μέσω των υδατανθράκων που περιέχουν. Τα τρό-
φιμα αυτά είναι από τη φύση τους χαμηλά σε λίπος. Όταν μάλιστα είναι ολικής αλέσεως, 
τότε παρέχουν και αρκετές φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του 
εντέρου και στη μείωση της χοληστερόλης.
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Η ομάδα των φρούτων και των λαχανικών αποτελεί καλή πηγή αντιο-
ξειδωτικών και άλλων βιταμινών (βιταμίνες A, C, βιταμίνες συμπλέγ-
ματος Β, κ.λπ.), ανόργανων στοιχείων, άλλων αντιοξειδωτικών ουσιών 
και φυτικών ινών. Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών δρα προ-
στατευτικά όσον αφορά στον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών 
νοσημάτων και διαφόρων μορφών καρκίνου.
Βασικό συστατικό της Μεσογειακής Διατροφής είναι το ελαιόλαδο. Πλήθος ερευνών έχουν 
δείξει ότι το ελαιόλαδο, που είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά και σε αντιοξειδωτι-
κές ουσίες, παρέχει προστασία κατά της στεφανιαίας νόσου και μειώνει τα επίπεδα της 
«κακής» χοληστερόλης, ενώ παράλληλα αυξάνει τα επίπεδα της «καλής» χοληστερόλης. 
Οι επιστημονικές όμως αναφέρουν ότι τα οφέλη του ελαιολάδου δεν περιορίζονται μόνο 
στα ανωτέρω. Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι προστατεύει και από κάποιες μορφές 
καρκίνου. Επίσης το ελαιόλαδο, όπως και όλα τα λίπη, μπορεί να οδηγήσουν ευκολότερα, 
σε σχέση με άλλα τρόφιμα, σε θετικό ισοζύγιο ενέργειας και επομένως να διευκολύνουν 
την αύξηση του σωματικού βάρους. Σημασία όμως κι εδώ έχει το ισοζύγιο ενέργειας και η 
αντίστοιχη σωματική δραστηριότητα.
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν πηγή τόσο ανόργανων στοιχείων και βιταμινών, 
με πιο γνωστό το ασβέστιο, όσο και πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής αξίας. Το ασβέστιο 
είναι απαραίτητο όχι μόνο για το κτίσιμο γερών οστών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 
του σώματος, αλλά και για τη διατήρηση της οστικής μάζας κατά τη διάρκεια της ενήλικης 
ζωής. Επίσης, μια διατροφή πλούσια σε ασβέστιο μειώνει τον κίνδυνο φθοράς των οστών 
στις μεγαλύτερες ηλικίες και κυρίως στις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης και 
μετά από αυτή. Η κατανάλωση χαμηλών σε λιπαρά γαλακτοκομικών προϊόντων μπορεί 
να έχει πλεονεκτήματα για την υγεία, αφού τα τρόφιμα αυτά περιέχουν μεν τα ευεργετικά 
συστατικά των γαλακτοκομικών, αλλά παράλληλα έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε κορε-
σμένα λιπαρά (τα οποία έχουν συσχετισθεί με καρδιοαγγειακά και άλλα νοσήματα).
Τα ψάρια, και κυρίως τα λιπαρά, περιέχουν μεγάλες ποσότητες ω-3 πολυακόρεστων λιπα-
ρών (βλ. Πίνακα) τα οποία θεωρείται ότι μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης 
στεφανιαίας νόσου. Επιπλέον, περιέχουν πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και διάφορα 
ανόργανα στοιχεία.

ΨΑΡΙ
Περιεκτικότητα EPA 
& DHA ανά 100γρ.

ΨΑΡΙ
Περιεκτικότητα EPA 
& DHA ανά 100γρ.

Αντζούγια κονσέρβα 1,7 Τόνος νωπός 1,0

Σκουμπρί 1,6 Τόνος κονσέρβα 0,5

Ρέγγα καπνιστή 1,5 Πέστροφα νωπή 1,0

Σαρδέλα φρέσκια 1,5 Γαρίδες 1,0

Σολωμός καλλιέργειας 1,5 Καβούρια νωπά 1,0

Σολωμός ελευθέρας βοσκής 0,6 Βακαλάος 0,45

Σαρδέλα κονσέρβα 1,2 Αστακός με κέλυφος 0,32

Πηγή: Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακοποιών (Συνέδριο, 2007). EPA=ω-3 & DHA=ω-6

Πίνακας 11.  Ιχθυηρά με περιεκτικότητα σε ω-3 και ω-6
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Τα πουλερικά παρέχουν στον οργανισμό πρωτεΐνες υψηλής διατροφικής αξίας και σίδηρο 
εύκολα αφομοιώσιμο από τον οργανισμό. 
Τα αβγά είναι τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες και ανόρ-
γανα στοιχεία.
Τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και οι ελιές αποτελούν μαζί μια ομάδα τροφίμων. Τα όσπρια 
δίνουν ενέργεια, έχουν χαμηλά λιπαρά, πολλές φυτικές ίνες και είναι πολύ πλούσια σε 
πρωτεΐνες (χαμηλότερης όμως βιολογικής αξίας από αυτές του κρέατος και των γαλακτο-
κομικών) και σε σίδηρο (όχι όμως τόσο απορροφήσιμης μορφής όσο του κρέατος). Οι ξηροί 
καρποί έχουν κατά κανόνα υψηλή περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως και 
το ελαιόλαδο, και πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης. 
Είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες και βιταμίνες (πχ βιταμίνη Ε), αλλά πρέπει να αποφεύγεται η 
κατανάλωσή τους σε μεγάλες ποσότητες, γιατί περιέχουν πολλές θερμίδες.
Οι πατάτες παρέχουν ενέργεια και αποτελούν σχετικά καλή πηγή βιταμίνης C. Έχουν όμως 
υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, αφού μετατρέπονται γρήγορα σε γλυκόζη, όπως και το λευκό 
ψωμί ή τα περισσότερα γλυκά. Έτσι η μεγάλη κατανάλωσή τους έχει συσχετιστεί με κίν-
δυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2.
Τα γλυκά περιέχουν συνήθως ζάχαρη, της οποία η κατανάλωση έχει συσχετισθεί με εμφά-
νιση τερηδόνας. Καλό είναι η κατανάλωσή τους να γίνεται με μέτρο.
Ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό ότι κόκκινο κρέας δεν είναι μόνο το μοσχαρίσιο, αλλά και το 
χοιρινό, το κατσικίσιο και το αρνίσιο. Τα συγκεκριμένα τρόφιμα περιέχουν πρωτεΐνες υψη-
λής διατροφικής αξίας, σίδηρο, πολύ καλά απορροφήσιμο από τον οργανισμό, ψευδάργυρο 
και βιταμίνες. Περιέχουν όμως και κορεσμένα λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν δυσμενείς επι-
δράσεις στην υγεία. Συνεπώς, η συχνότητα κατανάλωσής τους πρέπει να είναι περιορι-
σμένη.

4.4.7.  Διαφορετικές εκδοχές της Μεσογειακής Διατροφής

Ο ορισμός της μεσογειακού τύπου διατροφής ποικίλει ανάλογα με τη συγκεκριμένη περι-
οχή της Μεσογείου που εξετάζεται. Για παράδειγμα, στην ελληνική εκδοχή της μεσογει-
ακής διατροφής κυριαρχεί η κατανάλωση ελαιολάδου και η υψηλή κατανάλωση λαχα-
νικών και φρούτων. Επειδή τα αντιοξειδωτικά είναι κοινά σε αυτά τα τρόφιμα, η αντιο-
ξειδωτική δράση μπορεί να παρέχει μια εύσχημη εξήγηση για τα προφανή οφέλη αυτής 
της διατροφής. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή όμως η μεσογειακή διατροφή είναι μια όχι 
αυστηρή φυτοφαγική διατροφή πλούσια σε ελαϊκό οξύ, ω-3 λιπαρά, φυτικές ίνες, βιταμίνες 
του συμπλέγματος Β και διάφορα αντιοξειδωτικά, αλλά χαμηλή σε κορεσμένα και πολυ-
ακόρεστα λιπίδια. Με αυτό τον ευρύτερο ορισμό τα αναμενόμενα οφέλη για την πρόληψη 
της στεφανιαίας καρδιακής νόσου επεκτείνονται πολύ μακρύτερα από το αντιοξειδωτικό 
αποτέλεσμα και συμπεριλαμβάνουν την επίδραση στη μείωση των λιπιδίων και της αρτη-
ριακής πίεσης, την αντιφλεγμονώδη δράση, την πρόληψη της ανάπτυξης αθηρωματικής 
πλάκας και θρόμβωσης όπως επίσης και την προστασία έναντι της κακοήθους κοιλιακής 
αρρυθμίας και της καρδιακής ανεπάρκειας.

Τα διατροφικά μοτίβα που επικρατούν στη Μεσόγειο έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, τα 
περισσότερα από τα οποία πηγάζουν από το γεγονός ότι η κατανάλωση ελαιολάδου κατέ-
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χει κεντρική θέση σε όλα. Έτσι, παρά το ότι οι διαφορετικές περιοχές στη λεκάνη της Μεσο-
γείου έχουν τις δικές τους διατροφικές συνήθειες, είναι θεμιτό να τις θεωρήσουμε ως 
παραλλαγές μίας μοναδικής οντότητας, της Μεσογειακής Διατροφής. Η Μεσογειακή Δια-
τροφή μπορεί να οριστεί ως το διαιτητικό μοτίβο που παρατηρήθηκε στις ελαιοπαραγωγές 
περιοχές της Μεσογείου στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 
1960, όταν οι επιπτώσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου είχαν ξεπεραστεί αλλά η κουλτούρα 
του φαστ φουντ δεν είχε ακόμη εισβάλλει στην περιοχή. 

Μπορεί να θεωρηθεί ότι η Μεσογειακή Διατροφή έχει οκτώ κοινά μέρη:

1. Υψηλή αναλογία μονοακόρεστων προς κορεσμένα λιπαρά.

2. Μέτρια κατανάλωση αιθανόλης.

3. Υψηλή κατανάλωση όσπριων.

4. Υψηλή κατανάλωση δημητριακών.

5. Υψηλή κατανάλωση φρούτων.

6. Υψηλή κατανάλωση λαχανικών.

7. Χαμηλή κατανάλωση κρέατος και προϊόντων κρέατος.

8. Μέτρια κατανάλωση γάλακτος και προϊόντων γάλακτος. 

Το ελαιόλαδο είναι σημαντικό για τις πολλές ευεργετικές του ιδιότητες αλλά και γιατί επι-
τρέπει την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων λαχανικών με τη μορφή σαλάτας και εξίσου 
μεγάλων ποσοτήτων λαχανικών και οσπρίων με τη μορφή μαγειρεμένων φαγητών. Άλλα 
σημαντικά συστατικά την Μεσογειακής Διατροφής είναι το σιτάρι, οι ελιές, τα σταφύλια και 
τα διάφορα παράγωγά τους. Η πρόσληψη ολικών λιπιδίων μπορεί να είναι υψηλή, περίπου 
ή και περισσότερο από 40% της συνολικής ενεργειακής πρόσληψης, όπως συνέβαινε στην 
Ελλάδα, ή μέτρια, περίπου 30% της συνολικής ενεργειακής πρόσληψης, όπως στην Ιταλία. 
Σε όλες τις περιπτώσεις όμως η αναλογία μονοακόρεστων προς κορεσμένα λιπαρά είναι 
πολύ υψηλότερη από ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της βόρειας 
Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. 

Η ιταλική παραλλαγή της Μεσογειακής Διατροφής χαρακτηρίζεται από υψηλή κατανά-
λωση ζυμαρικών, ενώ στην Ισπανία η κατανάλωση ψαριού είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Στην 
παραδοσιακή ελληνική διατροφή τα γεύματα περιλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες ψωμιού 
ολικής άλεσης και πλούσια σε ελαιόλαδο μαγειρεμένα φαγητά και σαλάτες (στα οποία τα 
όσπρια και τα λαχανικά καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες). Η πρόσληψη γάλακτος 
είναι μέτρια, αλλά η κατανάλωση τυριού και (σε μικρότερο βαθμό) γιαουρτιού είναι μεγάλη. 
Η φέτα προστίθεται συχνά στις περισσότερες σαλάτες και συνοδεύει βραστά λαχανικά. Το 
κρέας παλαιότερα ήταν ακριβό και καταναλώνονταν σπάνια, ενώ η κατανάλωση ψαριών 
ήταν μια πρακτική στις περιοχές που βρίσκονταν κοντά στη θάλασσα. Το υψηλό διαιτητικό 
περιεχόμενο των λαχανικών, των φρέσκων φρούτων και των δημητριακών και η φιλε-
λεύθερη χρήση ελαιολάδου εγγυώνται υψηλή πρόσληψη β-καροτένιου, βιταμίνης C, τοκο-C, τοκο-, τοκο-
φερολών, πολλών σημαντικών μετάλλων και αρκετών πιθανά ωφέλιμων μη-θρεπτικών 
ουσιών όπως οι πολυφαινόλες. Το κρασί καταναλώνονταν σε μέτριο βαθμό και σχεδόν 
πάντα κατά τη διάρκεια γευμάτων.
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4.4.8.  Μεσογειακή Διατροφή και Υγεία

Η σχέση μεταξύ μεσογειακής διατροφής και επίπτωσης στεφανιαίας νόσου, διάφορων 
τύπων κακοηθειών και άλλων νοσημάτων έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά εδώ και πολλά 
χρόνια. Οι διατροφικοί παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν τα επίπεδα λιπιδίων αίματος 
και των λιποπρωτεϊνών, καθώς και άλλους τεκμηριωμένους τροποποιούμενους παράγο-
ντες κινδύνου (πχ αρτηριακή πίεση, σάκχαρο) με εξαίρεση το κάπνισμα. Ερευνητές του 
πρόσφατου παρελθόντος, βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της μελέτης των Επτά Χωρών 
και της Lyon Heart Study, έχουν αναγνωρίσει τον ευεργετικό ρόλο του μεσογειακού τύπου 
δίαιτας στις καρδιοαγγειακές νόσους, σε μεταβολικές διαταραχές και σε διάφορους τύπους 
κακοηθειών.

Η μεσογειακή διατροφή εξασφαλίζει υψηλή πρόσληψη πολυφαινολικών αντιοξειδωτικών 
δίνοντας έμφαση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (5-9 μερίδες ημερησίως), 
οσπρίων και παρθένου ελαιολάδου, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή λίπους. Η Μεσογει-
ακή Διατροφή είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, τα οποία προέρχονται από την κατανάλωση 
φρούτων και λαχανικών, ελαιολάδου, κόκκινου κρασιού. Συγκρίνοντας τη σχετική αντιο-
ξειδωτική δραστηριότητα κρασιών, χυμών φρούτων και τσαγιών για παράδειγμα, προκύ-
πτει ότι τα συστατικά φλαβονοειδή και φαινυλο-προπανοειδή συμβάλλουν στην αντιοξει-
δωτική δραστικότητά τους. Όσον αφορά τα φρούτα, η σειρά της αντιοξειδωτικής αποτελε-
σματικότητάς τους έχει ως εξής: φραγκοστάφυλο> πορτοκάλι> χυμός μήλου. Πάντως το 
τσάι κάθε μορφής, το οποίο είναι  πλούσιο σε φλαβονόλες (γαλλικούς εστέρες κατεχίνης), 
έχει πιο ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Τα κόκκινα κρασιά, τα οποία περιέχουν έναν συν-
δυασμό ακυλιωμένων ανθοκυανινών (πρωτίστως γλυκοζιτών μαλβιδίνης) με παράγωγα 
απλούστερων φαινολικών ενώσεων, όπως καφεϊκού και γαλλικού οξέος, ήταν τα πιο απο-
τελεσματικά από τα ροφήματα που μελετήθηκαν. Το λευκό κρασί, από το οποίο «απουσιά-
ζουν» ανθοκυανίνες, φλαβονόλες και άλλα συστατικά του φλοιού του μαύρου σταφυλιού, 
εμφανίστηκε να έχει μια χαμηλότερη αντιοξειδωτική ισχύ συγκριτικά με την αντίστοιχη του 
χυμού πορτοκαλιού.

Οι φακές και γενικά τα όσπρια κατέχουν σημαντική θέση στη μεσογειακή διατροφή. Οι 
φακές περιέχουν μερικούς μη-διατροφικούς παράγοντες, όπως αναστολείς τρυψίνης και 
χυμοτρυψίνης, φυτικό οξύ, συμπυκνωμένες τανίνες, σαπωνίνες. Μάλιστα, στο τρόφιμο 
αυτό προσδιορίστηκαν τα επίπεδα φαινολικών ενώσεων χαμηλού ΜΒ (βενζοϊκά οξέα και 
αλδεΰδες, υδροξυκινναμικά οξέα και παράγωγα, φλαβαν-3-όλες και προκυανιδίνες). Οι 
συμπυκνωμένες τανίνες, πολυμερή φλαβαν-3-ολών, δεσμεύονται σε πρωτεΐνες του τρο-
φίμου, αναστέλλοντας τη δράση των ενζύμων πέψης. Οι τανίνες επίσης, μπορούν να μειώ-
σουν τη βιοδιαθεσιμότητα των ενώσεων που περιέχουν σίδηρο στις φακές. 

Τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας που αφορούν τη θνησιμότητα αποδεικνύ-
ουν τη μακροβιότητα των κατοίκων των χωρών της Νότιας Ευρώπης, παρά τον υψηλό 
επιπολασμό καπνίσματος που παρουσιάζουν καθώς και τα μειονεκτήματα στα συστήματα 
δημόσιας υγείας. Πολλοί ερευνητές έχουν αποδώσει αυτό το εύρημα σε πολιτισμικές δια-
φορές και διαφορές συμπεριφοράς μεταξύ των πληθυσμών, καθώς και σε ιδιαιτερότητες 
διατροφής που μπορεί να εξηγούν το φαινόμενο αυτό, το οποίο από τους Keys και συνερ-Keys και συνερ- και συνερ-
γάτες (1970) έχει χαρακτηριστεί ως «οικολογικό» παράδοξο.
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Σε μελέτη που έλαβε χώρα στην Ελλάδα δημιουργήθηκε εκ των προτέρων ένα συγκε-
ντρωτικό διατροφικό σκορ που περιγράφει τη Μεσογειακή διατροφή, και συγκεκριμένα την 
ελληνική εκδοχή της, βασισμένο στα οκτώ χαρακτηριστικά αυτής της διατροφής. Οι ερευ-
νητές ανέφεραν ότι η τήρηση της παραδοσιακής διατροφής, όπως φάνηκε από το διατρο-
φικό σκορ, είχε θετική επίδραση στο προσδόκιμο επιβίωσης ανάμεσα σε ηλικιωμένους. 
Επιπρόσθετα, όταν τα επιμέρους συστατικά αυτού του σκορ εξετάστηκαν, είχαν αδύναμες 
και γενικά μη στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με την επιβίωση, σε αντίθεση με το συγκε-
ντρωτικό σκορ, το οποίο είχε αξιόλογα και στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Η θετική 
επίδραση της Μεσογειακής Διατροφής στην επιβίωση των ηλικιωμένων, επίσης αξιολο-
γούμενη με βάση ένα σκορ βασισμένο στα οκτώ χαρακτηριστικά αυτής της δίαιτας, φάνηκε 
και σε μελέτη που έλαβε χώρα στην Ισπανία.
Τα αποτελέσματα των μελετών στη μεσογειακή διατροφή στους μεσογειακούς πληθυσμούς 
όμως μπορεί να συγχέονται από την πιθανή σχέση μεταξύ ενήλικης διατροφής με τα διαιτη-
τικά μοτίβα σε μικρές ηλικίες και ψυχολογικές μεταβλητές που έχουν σχέση με την παρά-
δοση, όπως η κοινωνική ενίσχυση. Μια μελέτη που διεξήχθη στη Δανία όμως παρείχε 
παρόμοια αποτελέσματα, και το ίδιο συνέβη με μελέτη που εξέτασε τις διατροφικές συνή-
θειες των Ελληνο-Αυστραλών και των Αγγλο-Αυστραλών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης των Επτά Χωρών στα τέλη του 1970, ο προστα-
τευτικός ρόλος της μεσογειακής διατροφής μερικώς αποδίδονταν στη μείωση της αρτηρι-
ακής πίεσης. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και από την CARDIO2000, τα οποία δεί-CARDIO2000, τα οποία δεί-2000, τα οποία δεί-
χνουν ότι τα άτομα που ακολουθούσαν μεσογειακού τύπου δίαιτα είχαν χαμηλότερο δείκτη 
μάζας σώματος και χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζης ορού. Η Lyon Heart Study συμπέρανε 
ότι τα άτομα που ακολουθούσαν μεσογειακού τύπου δίαιτα είχαν 50-70% μικρότερο κίν-
δυνο νέο στεφανιαίου επεισοδίου σε σχέση με τα άτομα που ακολουθούσαν δίαιτα παρό-
μοια με την προτεινόμενη από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία για τύπου-Ι. Αυτά 
τα αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με τη μελέτη των Επτά Χωρών, την ιταλική μελέτη 
των Εννέα Κοινοτήτων (the Italian Nine Communities Study), την Φινλανδική (Finnish) και 
ομάδων στη Σκοτία (Scottish). 
Στην CARDIO2000 έγινε προσπάθεια να μελετηθεί η επίδραση της μεσογειακής διατροφής 
στον στεφανιαίο κίνδυνο σε υπερτασικούς από το δείγμα ασθενών και μαρτύρων της μελέ-
της. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η τήρηση μεσογειακού τύπου δίαιτας οδη-
γεί σε μείωση του κινδύνου ανάπτυξης οξέος στεφανιαίου επεισοδίου, όχι μόνο σε άτομα 
με φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης, αλλά και σε υπερτασικά άτομα με μη ρυθ-
μισμένη αρτηριακή πίεση, που δεν γνώριζαν την κατάστασή τους. Η μεσογειακού τύπου 
δίαιτα, καθώς είναι χαμηλή σε κορεσμένο λίπος, υψηλή σε μονοακόρεστα, κυρίως από 
ελαιόλαδο, σύνθετους υδατάνθρακες, όσπρια, ίνες, φρούτα και λαχανικά, μπορεί να οδη-
γήσει σε μείωση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Φαίνεται όμως από 
διάφορες μελέτες ότι ο ευεργετικός χαρακτήρας της δίαιτας αυτής δεν μπορεί να αποδο-
θεί σε κάποιο από τα συστατικά της δίαιτας αλλά στο σύνολό της. Παρόλα αυτά, η υιοθέτησή 
της από ομάδες υψηλού κινδύνου του πληθυσμού μπορεί να μειώσει την καρδιακή νοση-
ρότητα και θνησιμότητα.
Οι σημερινές πληροφορίες για το πώς η διατροφή επηρεάζει τον κίνδυνο για την ανάπτυξη 
καρκίνου είναι ατελείς. Στοιχεία από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία που 
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συσχετίζουν διαιτητικούς παράγοντες με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου δείχνουν ότι 
τα συστατικά της παραδοσιακής Μεσογειακής Διατροφής (δηλαδή η υψηλή κατανάλωση 
φυτικών τροφίμων, η συντηρητική πρόσληψη ζωικών τροφίμων και η μέτρια ή καθόλου 
κατανάλωση αλκοόλ) μπορεί να παίζουν ένα ρόλο στην πρόληψη του καρκίνου και στα 
χαμηλά ποσοστά καρκίνου που παρατηρήθηκαν στις μεσογειακές περιοχές. Η μεσογειακή 
διατροφή αποτελεί ένας επιτυχημένος και εφαρμόσιμος τρόπος για να μειωθούν τα επί-
πεδα καρκίνου. Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη που είχε διάρκεια τέσσερα χρόνια, υπήρχε 
μια στατιστικά σημαντική (61%) μείωση της εμφάνισης καρκίνου και μία μείωση 56% στους 
θανάτους εξ’ αιτίας του καρκίνου. Στην Ευρώπη η θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού και 
του παχέος εντέρου είναι σημαντικά χαμηλότερη σε χώρες όπου η κατανάλωση ελαιολά-
δου είναι υψηλή (όπως στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία) συγκριτικά με εκείνες στις 
οποίες η κατανάλωση είναι χαμηλή (όπως στη Σκοτία, την Αγγλία και τη Δανία).

Οι μεταλλαξιογόνες ετεροκλυκλικές αμίνες σχηματίζονται κατά το μαγείρεμα κρέατος και 
ψαριού και μερικές από αυτές θεωρούνται πιθανά καρκινογόνες ουσίες για τον άνθρωπο. 
Ο σχηματισμός ετεροκυκλικών αμινών ενδεχομένως επηρεάζεται από την παρουσία των 
αντιοξειδωτικών του ελαιολάδου. Μάλιστα, σε μια μελέτη προέκυψε ότι το «φρέσκο» ελαι-
όλαδο, που περιείχε ένα υψηλό ποσό διυδροξυ-φαινυλ-αιθανολικών παραγώγων, ανέ-
στειλε το σχηματισμό ετεροκυκλικών αμινών περισσότερο από ό,τι ένα ελαιόλαδο παλαι-
ότητας ενός έτους. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, τα οποία 
μπορούν να μειώσουν το οξειδωτικό στρες μέσω της αναστολής της λιπιδικής υπεροξεί-
δωσης, η οποία συσχετίζεται άμεσα με «νοσήματα φθοράς», όπως είναι ο καρκίνος.

4.4.9.  Πώς θα εφαρμόσετε τη Μεσογειακή Διατροφή

Καθημερινά θα πρέπει να καταναλώνονται, κατά μέσο όρο, οκτώ μερίδες δημητριακών ή 
προϊόντων τους, συμπεριλαμβανομένου του ψωμιού, κατά προτίμηση ολικής άλεσης. Η 
οδηγία αυτή δεν είναι δύσκολο να ακολουθηθεί, ακόμη και στη σύγχρονη ελληνική δια-
τροφή, καθώς οι Έλληνες εξακολουθούν να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ψωμιού. 
Τα αδρά επεξεργασμένα δημητριακά αποτελούν καλή πηγή διαιτητικών ινών, δηλαδή μη 
αμυλούχων πολυσακχαριτών. Αν και ορισμένοι κατατάσσουν τις πατάτες με τα λαχανικά, 
διατροφικά οι πατάτες μοιάζουν περισσότερο με τα δημητριακά, κυρίως τα επεξεργασμένα. 
Όπως και το λευκό ψωμί, οι πατάτες έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη και οι σύγχρονες δια-
τροφικές οδηγίες υπαγορεύουν την αποφυγή κατανάλωσης περισσότερων από τρεις μερί-
δες την εβδομάδα.

Η ζάχαρη βρίσκεται σε αφθονία στα γλυκίσματα. Υπάρχει επίσης, ή προστίθεται, σε ποτά 
όπως ο καφές, το τσάι, οι χυμοί των φρούτων και τα αναψυκτικά. Απλά σάκχαρα (γλυ-
κόζη, φρουκτόζη, σακχαρόζη) υπάρχουν επίσης σε πολλά φρούτα. Οι γλυκαιμικές επιδρά-
σεις των απλών σακχάρων είναι συγκρίσιμες, αν όχι μικρότερες, με αυτές του αμύλου των 
μαγειρευμένων φαγητών. Η ελάττωση της ζάχαρης μπορεί να επιτευχθεί με εκπαίδευση 
σε νεαρή ηλικία. Όσον αφορά τη χρήση υποκατάστατων, όπως η ζαχαρίνη και η ασπαρ-
τάμη, δεν έχουν τεκμηριωθεί κίνδυνοι για τους ανθρώπους, αλλά συνιστάται η αποφυγή 
της υπερβολικής κατανάλωσής τους. Αν και πολλά ελληνικά γλυκίσματα περιέχουν ελαι-
όλαδο, διάφορους ξηρούς καρπούς, φρούτα και αλεύρι, και όχι κρέμα γάλακτος ή βού-
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τυρο, η μέση ημερήσια πρόσληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τη μισή μερίδα την ημέρα ή τη 
μία μερίδα κάθε δεύτερη μέρα.

Συνιστάται η κατανάλωση περίπου έξι μερίδων λαχανικών και τριών μερίδων φρούτων 
καθημερινά, κατά μέσο όρο. Δεν υπάρχει κίνδυνος από την υπερβολική κατανάλωση των 
λαχανικών και των φρούτων, αρκεί η ενεργειακή πρόσληψη να μην υπερβαίνει την κατα-
νάλωση ενέργειας. Τα λαχανικά και τα φρούτα παρέχουν σημαντικές ποσότητες διαιτητι-
κών ινών, πολλά μικροδιατροφικά στοιχεία (κάλιο, ασβέστιο, βιταμίνη C, βιταμίνη B6, καρο-
τενοειδή, βιταμίνη E, φολικό οξύ), όπως και άλλα συστατικά με αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 
Τα χόρτα, τα οποία κατατάσσονται στα λαχανικά και αποτελούν μέρος της παραδοσιακής 
διατροφής του Έλληνα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτελούν πλούσια 
πηγή αντιοξειδωτικών ουσιών. Τα λαχανικά μπορούν να καταναλώνονται είτε μαγειρεμένα 
με ελαιόλαδο είτε ωμά με τη μορφή σαλάτας. 

Τα όσπρια καταναλώνονται σπάνια στις περισσότερες χώρες, γι’ αυτό και σπάνια αναφέρο-
νται ξεχωριστά στις αντίστοιχες διατροφικές οδηγίες. Στην Ελλάδα όμως το ελαιόλαδο επι-
τρέπει την παρασκευή γευστικών φαγητών με όσπρια. Τα όσπρια διαθέτουν μερικά από τα 
υγιεινά χαρακτηριστικά των λαχανικών και επιπλέον παρέχουν πρωτεΐνες σχετικά μέτριας 
βιολογικής αξίας. Συνιστάται η κατανάλωση, κατά μέσο όρο, μιας μερίδας την ημέρα. Τρεις 
μερίδες οσπρίων την εβδομάδα μαγειρεμένων σε ελαιόλαδο αντιστοιχούν σε κάτι περισ-
σότερο από μία μερίδα οσπρίων εστιατορίου. 

Τα μυρωδικά, όπως η ρίγανη, ο βασιλικός, το θυμάρι και άλλα αποτελούν εξαιρετική πηγή 
αντιοξειδωτικών ουσιών. Συνιστούν ένα εύγευστο υποκατάστατο του αλατιού στην προε-
τοιμασία των φαγητών.

Η κατανάλωση πουλερικών, αβγών και κόκκινου κρέατος δε θα πρέπει να ξεπερνά, κατά 
μέσο όρο, τη μία μερίδα την ημέρα ή μια πλήρη μερίδα κάθε δεύτερη ημέρα, ενώ μεγα-
λύτερη μείωση δε φαίνεται να απειλεί την καλή υγεία των ενηλίκων. Το κρέας των πουλε-
ρικών προτιμάται από το κόκκινο κρέας, ενώ τα αβγά, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που χρησιμοποιούνται στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική, δε θα πρέπει να ξεπερνούν 
τα τέσσερα την εβδομάδα. Κατά συνέπεια, ένα άτομο μπορεί να καταναλώνει τρία αβγά την 
εβδομάδα και δύο μερίδες κρέας πουλερικών την εβδομάδα. 

Τα ψάρια και τα θαλασσινά θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν το κρέας και τα αβγά, αλλά 
γαστρονομικοί, πρακτικοί και οικονομικοί περιορισμοί υπαγορεύουν τη σύσταση για μία 
περίπου μερίδα την ημέρα, δηλαδή τρεις μερίδες την εβδομάδα. Τα ψάρια με σκουρό-
χρωμη σάρκα έχουν απαραίτητα πολυακόρεστα λιπίδια.

Κατανάλωση κατά μέσο όρο δύο μερίδων γαλακτοκομικών την ημέρα, με τη μορφή τυριού, 
παραδοσιακού γιαουρτιού και γάλακτος, είναι συμβατή με την υγεία και τις γαστρονομικές 
συνήθειες πολλών λαών.

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όποτε είναι δυνατό, τόσο σε σαλάτες, όσο και στο 
τηγάνι ή σε μαγειρεμένα τρόφιμα. Όταν ο δείκτης μάζας σώματος διατηρείται κάτω από 25 
Κg/m2 δεν υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένος λόγος να μειωθεί η πρόσληψη ελαιολά-
δου, παρά την αναμφισβήτητα υψηλή ενεργειακή του πυκνότητα. Σε μια δίαιτα αδυνατίσμα-



631
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  |  ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ -

 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

τος η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και η μείωση της πρόσληψης θερμίδων, οποιασ-
δήποτε προέλευσης, αποτελούν προτεραιότητες. Τα τρόφιμα δεν επηρεάζουν το δείκτη μάζας 
σώματος κατά τρόπο άλλο από αυτόν που συνδέεται με την ενεργειακή τους πυκνότητα. Ειδι-
κότερα για το ελαιόλαδο, η μείωσή του δε συνιστάται όταν συνεπάγεται και τη μείωση πρό-
σληψης λαχανικών και οσπρίων, τα οποία συχνά μαγειρεύονται με ελαιόλαδο. 

Το αίσθημα της δίψας ρυθμίζει επαρκώς την πρόσληψη νερού, με εξαίρεση ηλικιωμένα 
άτομα και ορισμένες παθολογικές καταστάσεις. Γενικά, όσο υψηλότερη είναι η ενεργειακή 
πρόσληψη και κατανάλωση, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ποσότητα του νερού που χρειά-
ζεται ο οργανισμός. Η υποκατάσταση του νερού με μη οινοπνευματώδη ποτά δεν παρέχει 
κανένα πλεονέκτημα. 

Η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, σε ποσότητα που αντιστοιχεί σε 30g αιθυλικής 
αλκοόλης (τρία ποτήρια για τα περισσότερα οινοπνευματώδη) την ημέρα για τους άνδρες 
και 15g αιθυλικής αλκοόλης (ένα και μισό ποτήρι για τα περισσότερα οινοπνευματώδη) την 
ημέρα για τις γυναίκες, έχει ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η 
κατανάλωση κρασιού κατά τη διάρκεια των γευμάτων είναι περισσότερο ωφέλιμη από την 
κατανάλωση αποσταγμάτων, ηδύποτων ή μπίρας εκτός γευμάτων. Ορισμένοι υποστηρί-
ζουν ότι το κόκκινο κρασί είναι περισσότερο ωφέλιμο από το λευκό. Δεν πρέπει όμως να 
λησμονείται ότι η κατανάλωση, και ιδιαίτερα η υπερκατανάλωση αιθυλικής αλκοόλης, μπο-
ρεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ή επιδείνωσης σειράς νοσολογικών οντοτήτων ή και 
κοινωνικών προβλημάτων. 

Ισχυρές επιδημιολογικές ενδείξεις μπορούν να υπάρξουν μόνο για τις προστιθέμενες 
ουσίες που υπόκεινται στον έλεγχο του ατόμου, ιδιαίτερα για το αλάτι και τα καρυκεύματα. 
Η κατανάλωση αλατιού θα πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό. Οι περισσότερες επε-
ξεργασμένες τροφές περιέχουν ήδη περισσότερο αλάτι από αυτό που χρειάζεται για τις 
φυσιολογικές διεργασίες στον οργανισμό. 

4.4.10.   Το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας για εφαρμογή υγιεινού μοντέλου 
διατροφής

Το Μάρτιο του 2006 παρουσιάστηκε στα ΜΜΕ και στους ενδιαφερόμενους φορείς πρόταση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης για «εθνικό πρόγραμμα προώθησης ενός υγιεινού μοντέλου 
διατροφής μέσω της καθημερινής κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών». Σκοπός της 
πρωτοβουλίας αυτής ήταν να προσφερθούν απαραίτητες πληροφορίες για τα οφέλη της 
κατανάλωσης ελληνικών φρούτων και λαχανικών.

Η πρόταση αφορούσε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών πέντε χρωμάτων.

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν και είναι:

●  Η πληροφόρηση του κοινού για τα ευεργετικά οφέλη από την κατανάλωση φρούτων 
και λαχανικών και η παρότρυνση να τα εντάξουν στο καθημερινό διαιτολόγιό τους. 

●  Η ευαισθητοποίηση των γονέων για τις ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία των μικρών 
παιδιών από την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. 
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●  Η ενίσχυση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

●  Η στήριξη όλων των παραγωγών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην 
αγορά φρούτων και λαχανικών. 

●  Η ανάδειξη, προβολή και προώθηση της κατανάλωσης μεταποιημένων προϊόντων που 
χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη φρούτα και λαχανικά.

●  Η συνδυασμένη προβολή της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών με άλλα ελληνικά 
προϊόντα γαστρονομίας και η ανάδειξη της ελληνικής κουζίνας. 

●  Η ανάπτυξη συνεργασιών με συναρμόδια Υπουργεία (Αγροτικής Ανάπτυξης, Παιδείας, 
Υγείας, Απασχόλησης κα), με φορείς όπως οι ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΝΑΕ, ΣΕΒΤ, ΣΕΣΜΕ, 
Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών, με επιχειρήσεις όπως μανάβικα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, 
ινστιτούτα αδυνατίσματος, γυμναστήρια κλπ, με στόχο την από κοινού προώθηση της 
καθημερινής κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών. 

Πρόγραμμα ενεργειών:
1. Δημιουργία λογότυπου του Εθνικού Προγράμματος 

2. Δόμηση του διαφημιστικού προγράμματος το οποίο θα περιελάμβανε:

	 ●  Πρόγραμμα ολοσέλιδων καταχωρήσεων σε ένθετα εφημερίδων και περιοδικά.

	 ●  Ραδιοφωνικό πρόγραμμα.

	 ●  Αφίσα – Outdoor.

	 ●  Διαφημιστικό υλικό (pins – μαγνητάκια).

Προτεινόμενες ενέργειες – συνεργασίες
1.  Εκδηλώσεις σε σχολεία – Συνεργασία με Υπουργείο Παιδείας-Ιατρικούς Συλλόγους– 

Διατροφολόγους. 
2. Ημερίδα για την υγιεινή διατροφή. 
3.  Προωθητικές ενέργειες στις λαϊκές αγορές, στα μανάβικα της γειτονιάς και στα σούπερ 

μάρκετ. 
4. Ξενόγλωσσο ενημερωτικό έντυπο σε συνεργασία με τους ξενοδοχειακούς φορείς. 
5. Έντυπο με «Συνταγές Ζωής» σε συνεργασία με επώνυμες προσωπικότητες. 
6.  Έντυπο με «Συνταγές Ζωής» σε συνεργασία με σεφ διακεκριμένων και γνωστών εστι-

ατορίων. 
7.  Προωθητικές ενέργειες σε συνεργασία με όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα 

γυμναστήρια της χώρας. 
8. Διαγωνισμός μαγειρικής.
9. Προωθητικές ενέργειες σε συνεργασία με βιομηχανίες τροφίμων. 
10.  Προωθητικές ενέργειες στους χώρους εργασίας για τους εργαζομένους και τους πελά-

τες.
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Εικόνα 11.  Ενημερωτικό υλικό για τη Μεσογειακή Διατροφή

4.4.11.  Γενικές Οδηγίες Σωστής Διατροφής

Η διατροφή είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που επιδρούν τόσο στη διατή-
ρηση της υγείας και της μακροβιότητας όσο και στην αποκατάσταση της υγείας μετά από 
νόσο. 

1) Τήρηση της πυραμίδας της υγιεινής διατροφής:

Η πυραμίδα αυτή ουσιαστικά αναφέρεται στη συχνότητα κατανάλωσης των τροφίμων. 
Δηλαδή πόσο συχνά την ημέρα ή την εβδομάδα πρέπει να καταναλώνουμε τρόφιμα από 
τις διάφορες ομάδες προκειμένου να διατηρούμαστε υγιείς. Είναι βέβαιο ότι σε παθολογι-
κές καταστάσεις, δηλαδή σε περίπτωση ασθένειας, αυτή η πυραμίδα δεν μπορεί να ισχύ-
σει απόλυτα, διότι οι θρεπτικές και ενεργειακές ανάγκες του αρρώστου διαφοροποιούνται. 
Ωστόσο, όσο η κατάσταση της υγείας του αρρώστου βελτιώνεται, τείνουμε προς την εφαρ-
μογή αυτού του μοντέλου διατροφής.

2) Κατανάλωση ποικιλίας τροφίμων (ακόμα και στο ίδιο γεύμα): 

α) Μικρότερη πιθανότητα στέρησης του οργανισμού από κάποιο θρεπτικό συστατικό, καθώς 
η έλλειψη κάποιου συστατικού σε κάποιο τρόφιμο θα αναπληρώνεται από την παρουσία 
του σε κάποιο άλλο τρόφιμο. 

β) Χρωματική σύνθεση του δίσκου (ιδιαίτερα σημαντικό στο νοσοκομειακό ασθενή, αφού 
ο χώρος του νοσοκομείου είναι μάλλον άχρωμος, ουδέτερος και ψυχρός). Αυτή η χρωμα-
τική αίσθηση ενισχύει ψυχολογικά τόσο τον υγιή όσο και τον ασθενή, ενώ παράλληλα διε-
γείρει και το αίσθημα της όρεξης. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν είμαστε ή αισθανόμα-
στε άρρωστοι δεν έχουμε διάθεση να φάμε. Όσο όμως δεν τρώμε, τόσο εξασθενούν και 
οι αμυντικοί μηχανισμοί του οργανισμού μας, με αποτέλεσμα να γινόμαστε πιο ευάλωτοι 
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στη νόσο. Συνεπώς πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για την αύξηση της όρεξης του 
αρρώστου, και το χρώμα στα γεύματα είναι σημαντικός σύμμαχός μας. 

3) Απλές παρασκευές των τροφών: 

Όσο πιο ήπια επεξεργαζόμαστε ένα τρόφιμο τόσο πιο βιοδιαθέσιμο (= θρεπτικά αποδοτικό-
τερο) γίνεται το θρεπτικό του υλικό. 

α)  Όσο πιο απλά μαγειρεμένο είναι το τρόφιμο τόσο περισσότερο διευκολύνεται η πέψη του 
(= η διάσπασή του) στον πεπτικό σωλήνα (τα πεπτικά ένζυμα διαπερνούν πιο εύκολα 
και γρήγορα το τρόφιμο και το διασπούν στα θρεπτικά συστατικά του). Έτσι, πιο εύκολα 
και γρήγορα ελευθερώνονται τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα τα θρεπτικά συστατικά που ελευθερώνονται να απορροφούνται εύκολα από το 
έντερο και να οδηγούνται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος στα κύτταρα-ιστούς του 
οργανισμού που τα χρειάζονται για να λειτουργήσουν σωστά και να διατηρούνται ακέ-
ραια και υγιή. 

β)  Όσο πιο απλά μαγειρεμένο είναι το τρόφιμο τόσο λιγότερο αλλοιώνεται-υποβαθμίζεται 
το θρεπτικό του υλικό. Με άλλα λόγια τόσο πιο πλούσιο θρεπτικά είναι αυτό το τρόφιμο. 
Αυτό σε συνδυασμό με το (α) που προαναφέρθηκε μεγιστοποιεί τη θρεπτικότητά του, 
και έτσι γίνεται πιο ωφέλιμο για τον οργανισμό. 

γ)  Όσο πιο απλά μαγειρεμένο είναι το τρόφιμο τόσο πιο αμιγές είναι, δηλαδή δεν περιέχει 
πολλές πρόσθετες ύλες όπως μαγειρευμένα λίπη (πχ τηγανητό γιουβέτσι), πολύπλοκα 
μαγειρευμένες σάλτσες (πχ μπεσαμέλ). Συνεπώς δεν ευνοεί την παθολογική αύξηση 
του βάρους, δηλαδή την παχυσαρκία.

δ)  Όσο πιο απλά μαγειρευμένο είναι το τρόφιμο τόσο λιγότερο επιβαρύνει το γαστροπε-
πτικό αλλά και το καρδιαγγειακό σύστημα. 

Ήπιες επεξεργασίες τροφίμων είναι:

●  Το ζεμάτισμα (poser) 

●  Ο βρασμός για μικρό χρονικό διάστημα και σε λίγη ποσότητα νερού (blanchir)

●  Το μαγείρεμα στον ατμό (vapeur)

Αντίθετα, τα φαγητά του φούρνου, τα γιουβέτσια, τα γιαχνί, τα τηγανητά αποτελούν σύνθετες 
μαγειρικές επεξεργασίες. Οι απλές μαγειρικές παρασκευές βοηθούν στην καλύτερη θρέψη 
του οργανισμού με το λιγότερο κόστος για την υγεία. 

4) Μικρά και συχνά γεύματα:

Τα μικρά σε όγκο γεύματα δεν προκαλούν έντονο γαστρικό φόρτο. Με άλλα λόγια δεν κου-
ράζουν υπερβολικά τον γαστρεντερικό σωλήνα επιτρέποντάς του να εκκρίνει επαρκώς και 
σύντομα όλα τα ένζυμα που χρειάζονται για τη σωστή πέψη των τροφών. Έτσι, απελευθε-
ρώνεται γρηγορότερα το θρεπτικό υλικό των τροφίμων για να αξιοποιηθεί μετέπειτα από 
τον οργανισμό. 

Τα μικρά και συχνά γεύματα (4-5 ημερησίως) έχουν το πλεονέκτημα ότι καταστέλλουν το 
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αίσθημα της πείνας κατά τη διάρκεια της ημέρας και εμποδίζουν την εμφάνιση παχυσαρ-
κίας.

Τα μικρά και ελκυστικά σερβιρισμένα γεύματα προδιαθέτουν ευνοϊκά και προσφέρουν 
μέγιστη θρεπτική απόδοση. Η έννοια του μικρού σε όγκο γεύμα μπορεί να γίνει εύκολα 
αντιληπτή, εφόσον έχει κατανοηθεί η έννοια της διατροφικής μερίδας και όχι της αγορανο-
μικής μερίδας. 

5) Ασφαλής τροφή από πλευράς ύπαρξης παθογόνων μικροοργανισμών:

Σωστοί χειρισμοί των τροφίμων, σωστό μαγείρεμα, σωστή αποθήκευση-συντήρηση, καθα-
ριότητα στους χώρους διακίνησης των τροφίμων και των ατόμων που ασχολούνται με τα 
τρόφιμα αποτελούν πρωταρχική προϋπόθεση για την παροχή μιας υγιεινής διατροφής. 

Παραδείγματα και εφαρμογές

Ø		Προτείνετε στο εδεσματολόγιο της επιχείρησή σας συνθέσεις εδεσμάτων βασισμένες 
στη μεσογειακή διατροφή (menu table d’hôte).

Ø		Σημειώστε στον κατάλογό σας ή στο χάρτινο σουπλά πληροφορίες για τη μεσογειακή 
διατροφή. 

Ø		Σημειώστε στην απόδειξη φράσεις επιβράβευσης για τα άτομα που επέλεξαν εδέσματα 
βάσης μεσογειακής διατροφής όπως «Συγχαρητήρια! Μόλις λάβατε βιταμίνη C κατά 
52% της ημερήσιας πρόληψης». 

4.4.12.  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

    Ερωτήσεις

1.  Ποιες είναι οι ομάδες τροφίμων; Αναφέρατε τις ομάδες που χωρίζονται κατά το ελλη-
νικό πρότυπο.

2.  Ποια τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται βάσει της Μεσογειακής Πυραμίδας ανά δύο 
ημέρες;

3. Ποια είναι τα οκτώ κοινά χαρακτηριστικά της Μεσογειακής Διατροφικής Πυραμίδας;

4. Ποια είναι η στρατηγική της Ελλάδας για εφαρμογή Μοντέλου Διατροφής;

5. Ποια είναι τα πέντε σημεία που πρέπει να εφαρμόζετε για μια ισορροπημένη διατροφή;
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        Ασκήσεις

1.  Μία μερίδα πατάτες αναλογεί σε 300 γρ.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Οι ομάδες τροφίμων στη διατροφική πυραμίδα είναι έξι.

    Σωστό                                              Λάθος

3. Ένα ισοδύναμο φρούτου αντιστοιχεί με πέντε βερίκοκα μέτρια. 

    Σωστό                                              Λάθος

4. Το ελαιόλαδο βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων της «καλής» χοληστερόλης HDL.

    Σωστό                                              Λάθος

5. Βάσει της πυραμίδας της Μεσογειακής Διατροφής τα αβγά πρέπει να καταναλώνονται 
τρεις φορές την εβδομάδα.

    Σωστό                                              Λάθος

6. Η ακολουθία της Μεσογειακής Διατροφής έχει ως αποτέλεσμα:
 α) τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης νόσων που σχετίζονται άμεσα με τη διατροφή
 β) την αύξηση των επιδόσεων στη σεξουαλική ζωή του ανθρώπου
 γ) την αύξηση των εξόδων της οικογένειας
 δ) τη μείωση του βάρους

7.  Βάσει της πυραμίδας της Μεσογειακής Διατροφής το κόκκινο κρέας πρέπει να κατανα-
λώνεται:

 α) σε τέσσερις μικρομερίδες το μήνα
 β) σε τέσσερις μικρομερίδες την εβδομάδα
 γ) μία φορά το μήνα
 δ) μία φορά την εβδομάδα

8.  Βάσει της πυραμίδας της Μεσογειακής Διατροφής οι πατάτες πρέπει να καταναλώνο-
νται:

 α) σε έξι μικρομερίδες το μήνα
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 β) σε τρεις μικρομερίδες την εβδομάδα
 γ) οκτώ φορές το μήνα
 δ) μία φορά την εβδομάδα

9. Βάσει της πυραμίδας της Μεσογειακής Διατροφής τα ψάρια πρέπει να καταναλώνονται:
 α) κάθε μέρα
 β) τρεις φορές την εβδομάδα
 γ) πέντε με έξι φορές το μήνα
 δ) οκτώ φορές το τρίμηνο

10.  Βάσει της πυραμίδας της Μεσογειακής Διατροφής τα όσπρια πρέπει να καταναλώνο-
νται:

 α) κάθε μέρα
 β) τρεις φορές την εβδομάδα
 γ) πέντε με έξι φορές το μήνα
 δ) 9-12 φορές το τρίμηνο
 

Απαντήσεις ασκήσεων
1. Λ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Σ

6. α) 7. α) 8. β) 9. γ) 10. δ)

Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση 

Ατομική ή ομαδική άσκηση
1. Δομήστε ένα εδεσματολόγιο με τρεις προτάσεις για κάθε κατηγορία τροφίμων έτσι 

όπως τις εμφανίζει η πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής.
2.  Τροποποιήστε το μενού σας ενσωματώνοντας εδέσματα που προτείνει η πυραμίδα της 

Μεσογειακής Διατροφής.
3.  Δημιουργήστε ένα μεσημεριανό καλοκαιρινό μενού επτά ημερών στο οποίο θα εφαρ-

μόσετε τη στρατηγική της Μεσογειακής Πυραμίδας.
4.  Σημειώστε φράσεις «μότο επιβράβευσης» που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στις 

αποδείξεις της ταμειακής μηχανής σας ή μέσα στο εδεσματολόγιο. Συζητήστε στην 
αίθουσα τις αντιδράσεις των πελατών σας.
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4.4.13.  Βοηθητικό υλικό μελέτης

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Harmon Jenkins, Ν. (1994). The Mediterranean Diet Cookbook: A Delicious Alternative 
for Lifelong Health. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Bantam book. Πρόλογος: Τριχοπού-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Bantam book. Πρόλογος: Τριχοπού-
λου, Α. και Τριχόπουλος, Δ.
European Food Safety Authority. Development of Food-based Dietary Guidelines. EFSA 
Scientific Colloquium No 5 Summary Report. Parma, Italy: EFSA, 2007 
Food and Agricultural Organization, World Heath Organisation. Preparation and use of 
Food-Based Dietary Guidelines. Report of a joint FAO/WHO consultation. Nicosia, Cyprus: 
WHO, 1996. Διαθέσιμο: www.fao.org/docrep/X0243E/x0243e00.htm 
Gibney MJ, Sandstrom B. A framework for food-based dietary guidelines in the Euro-
pean Union. Public Health Nutrition 2001;4:293-305.   
Hu FB, Willett WC. (2002) Optimal diets for prevention of coronary heart disease. JAMA. 
2002 Nov 27;288(20):2569-78. Review. Διαθέσιμο στο: www.dietamediterrranea.com.
International Life Sciences Institute (ILSI) Europe. National Food Based Dietary Guide-
lines: Experiences, Implications and Future Directions. Summary Report of a Workshop 
held on 28-30 April 2004 in Budapest, Hungary. 
Metz, R. & Hermann, G. (2001). Βασικές αρχές Υγιεινής διατροφής για αρτοποιούς, ζαχα-, R. & Hermann, G. (2001). Βασικές αρχές Υγιεινής διατροφής για αρτοποιούς, ζαχα-R. & Hermann, G. (2001). Βασικές αρχές Υγιεινής διατροφής για αρτοποιούς, ζαχα-. & Hermann, G. (2001). Βασικές αρχές Υγιεινής διατροφής για αρτοποιούς, ζαχα-Hermann, G. (2001). Βασικές αρχές Υγιεινής διατροφής για αρτοποιούς, ζαχα-, G. (2001). Βασικές αρχές Υγιεινής διατροφής για αρτοποιούς, ζαχα-G. (2001). Βασικές αρχές Υγιεινής διατροφής για αρτοποιούς, ζαχα-. (2001). Βασικές αρχές Υγιεινής διατροφής για αρτοποιούς, ζαχα-
ροπλάστες, μάγειρες και σερβιτόρους. Αθήνα: Ίων (μετάφραση).
Trichopoulou A, Costacou T, Bamia C, Trichopoulos D. (2003) Adherence to a Mediter-
ranean diet and survival in a Greek population. New England Journal of Medicine 
348:2599-2608.
The EURRECA Network of Excellence is funded by the European Commission Contract 
n° FP6 036196-2 FOOD - http://www.eurreca.org/ 
Willett WC, Sacks F, Trichopoulou A, Drescher G, Ferro-Luzzi A, Helsing E, Trichopoulos 
D. (1995). Mediterranean diet pyramid: a cultural model for healthy eating. Am J Clin 
Nutr. 1995 Jun;61(6 Suppl):1402S-1406S. Review.
WHO/FAO (2003). Diet nutrition and the prevention of chronic diseases. Geneva, Switzer-
land. 
Διαθέσιμο στο: www.who.int
World Health Organisation European Region. CINDI dietary guide. Copenhagen: WHO, 
Europe, 2000. - http://www.euro.who.int/Document/E70041.pdf 
World Health Organisation European Region. Food based dietary guidelines in the WHO 
European Region. Copenhagen: WHO, Europe, 2003. Διαθέσιμο: www.euro.who.int/
Document/E79832.pdf 
Κατημερτζόγλου, Ι. & Κουτή, Μ. (2008). Μεσογειακή διατροφή. Η διατροφή των αρχαίων 
Ελλήνων: Δημιουργικές, διαθεματικές δραστηριότητες. Αθήνα: Ελλήν.
ΣΕΔΗΚ (2006). Παραδοσιακή Κρητική Διατροφή, Το μυστικό της μακροζωίας. Κρήτη: Σύν-
δεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης.
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Ψιλάκη, Μ & Ψιλάκης, Ν. (2001). Κρητική Παραδοσιακή Κουζίνα - το θαύμα της Κρητικής 
διατροφής. Κρήτη: Καρμανώρ.
Καστανά, Η. & Ψιλάκη, Ν. (2003). Ο Πολιτισμός της Ελιάς - Το Ελαιόλαδο. Κρήτη: Καρμανώρ.
Καζαμίας, Μ. (2004). Η μεσογειακή διατροφή στην πράξη. Αθήνα: Αδάμ – Πέργαμος.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Ιστοσελίδα USDA: www.nal.usda.gov/fnic/Fpyr/pmap.htm

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα περί διατροφής: www.mednutrition.gr 

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα περί διατροφής: www.logodiatrofis.gr 

● Ιδιωτική ιστοσελίδα, Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος: www.iad.gr 

● Ιδιωτική ιστοσελίδα: www.mediterraneanbook.com/the-mediterranean-diet

● Ιδιωτική ιστοσελίδα: www.mediterraneandietsecrets.com

● Ιδιωτική ιστοσελίδα: www.mediterraneandiet.gr/cretan.html

● Ιδιωτική ιστοσελίδα: www.diaita.org/mesogeiakh-diatrofh.html

● Ιδιωτική ιστοσελίδα: www.cretan-nutrition.gr/wp/?p=4751&lang=en

● Ιδιωτική ιστοσελίδα: www.diet.com/g/greek-and-middle-eastern-diet

● Ιδιωτική ιστοσελίδα: www.compare-diet.com/cuisine-diete_mediterraneenne

● Ιδιωτική ιστοσελίδα: www.dietamediterrranea.com

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα τηλεοπτικού καναλιού «Το κανάλι της διατροφής»: 
www.thedietchannel.com/the-mediterranean-food-pyramid

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα τηλεοπτικού καναλιού «Η διατροφή στην τηλεόραση»: 
www.diettv.com

● Ιδιωτική ιστοσελίδα: www.5aday.nhs.uk/ 

● Ιδιωτική ιστοσελίδα: www.eatwell.gov.uk/ 

● USDΑ, Πυραμίδα διατροφής: http://www.mypyramid.gov

● Μουσείο Ελιάς στη Σπάρτη: www.oliveoilmuseums.gr 

●  Διαίτα Atkins: www.lowcarblife.org/index.php?option=com_content&view=category& 
layout=blog&id=25&Itemid=29 και  www.atkinsgreece.gr

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα με όλες τις διατροφικές πυραμίδες: http://drewprice.co.uk/
blog/?p=445

●  Ιδιωτική ιστοσελίδα με όλες τις διατροφικές πυραμίδες: http://home.comcast.
net/~cnmpat /pyramids.htm



640 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

4.4.14.  Ενδεικτική βιβλιογραφία

Boskou D. (1996). OLIVE OIL : Chemistry and Technology. Thes/niki, pp.161-163.
De Lorgeril M., Salen P., Martin J.L., Monjaud I., Delaye J. and Mamelleu G.(1999). Medi-

terranean diet, traditional risk factors and the rate of cardiovascular complications 
after myocardial infarction. Final report of the Lyon Diet Heart Study. Circulation 
99: 779-85.

German J.B. and Walzem R.L.(2000). The health benefits of wine. Annu. Rev. Nutr. 20: 
561-593

Groff J.L. and Gropper S.S.(2000). Advanced nutrition and human metabolism., 3rd edi-
tion, U.S.A., Wadsworth, pp 285-298, 306-312.

Hertog M.G.L., Feskens E.J.M, Hollman P.C.H., Katan M.B. and Kromhout D.(1993a). 
Dietary antioxidant flavonoids and risk of coronary heart disease: the Zutphen 
elderly study. Lancet 342: 1007-1011.

Keys A. (1970). Coronary heart disease in seven countries. Circulation, 41: Suppl 4:1-211.
Kouris-Blazos A., Gnardellis Ch., Wahlqvist M.L., Tricholoupos D., Lukito W., Trichopoulou 

A. (1999). Are the advantages of the Mediterranean diet transferable to other popu-
lations? A cohort study in Melbourne, Australia. Brit. J. Nutr., 82, 57.

Krause Mendelson, M. (2004). Food, Nutrition and Diet Therapy, 11th ed. In: Mahan L.K., 
Escott-Stymp S. (eds). USA: W.B. Saunders Company.

Matala A.L., Zampelas A., Stavrinos V., Wolinsky I. (2001). The Mediterranean Diet: Con-
stituents and Health promotion. USA, CRC Press. 59 – 60.

Monsen E.R.(2000). Dietary Reference Intakes for the antioxidant nutrients: vitamin C, vita-
min E, selenium and carotenoids. J. Am. Diet. Assoc. 100(6): 637-640.

National Research Council. (1989). Recommended dietary allowances. 10th ed. Washing-
ton, DC: National Academy Press, pp. 99-107.

Nestlé M. Mediterranean diets: historical and research overview. American Journal of 
Clinical Nutrition 1995; 61:1313S-1320S.

Papadopoulos G. and Boskou D.(1991). Antioxidant effect of natural phenols on olive oil.  
JAOCS 68: 9.

Scalbert A. and Williamson G.(2000). Dietary intake and bioavailability of polyphenols. J. 
Nutr. 130: 2073S-2085S.

Trichopoulou A., Vasilopoulou E. (2000). Mediterranean diet and longevity. Br. J. Nutr. 
84:205-209.

Visioli F. and Galli C..(1998). The effect of minor constituents of olive oil on cardiovascular 
disease: new findings. Nutr. Reviews 56: 142-7.

Willett W.C, Stampfer M.J. (2002). Rebuilding the Food Pyramid. Scientific American, Jan-
uary 2003:64-71.

Willett WC, Sacks F, Trichopoulou A, et al. Mediterranean diet pyramid: a cultural model 
for healthy eating. American Journal of Clinical Nutrition 1995; 61:1402S-1406S.
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Γαλάρης Δ. και Δούλιας Π-Θ.(2001). Βιολογικά αντιοξειδωτικά. Χημικά Χρονικά 2: 49-50.
Γεωργιάδου, Α. (2011). «Ο ρόλος του εδεσματολογίου εστιατορίων ως εργαλείου ενημέ-

ρωσης σε θέματα διατροφής και ποιότητας». Αθήνα: Μεταπτυχιακή Εργασία στην 
Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Γιάπαππα Θ. και Ζαμπέλας Α.(2000). Οι επιδράσεις των αντιοξειδωτικών βιταμινών στα 
καρδιαγγειακά νοσήματα. Ανασκόπηση. Ιατρική 77(6): 519-532.

Μπόσκου Δ. (1997). Χημεία τροφίμων. 4η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Γιαρταγάνη, σελ.157-159, 
240-242.

Πίτσαβος Χ.Η., Παναγιωτάκος Δ.Β., Στεφανάδης Χ.Ι. (2004). Η επιδημιολογία της στεφανι-
αίας νόσου στην Ελλάδα. Αθήνα: Κωστάκη. 152-160.

Τριχόπουλος Δ., Καλαποθάκη Β. και Πετρίδου Ε.(2000). Προληπτική ιατρική και Δημόσια 
Υγεία. Αθήνα: Ζήτα, σελ. 408-409.

Τριχοπούλου Α., Λάγιου Π. (1999). Διατροφικές οδηγίες για ενήλικες στην Ελλάδα. Υπουρ-
γείο Υγείας και Πρόνοιας.

4.4.15.  Σύνοψη

Η μεσογειακή διατροφή έχει αποδειχθεί ότι είναι από τις πιο υγιείς και ισορροπημένες δίαι-
τες στον κόσμο. Τα κύρια στοιχεία της είναι τα λαχανικά, το ψάρι, το ελαιόλαδο και το κρασί 
που καταναλώνεται με μέτρο. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της μεσογειακής διατροφής, 
αφού οι χώρες που συνορεύουν με τη Μεσόγειο θάλασσα είναι πολλές. Η τεράστια απή-
χηση της δίαιτας αυτής οφείλεται σε έρευνες που δείχνουν ότι οι άνθρωποι που ζουν γύρω 
από τη Μεσόγειο έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής και αντίστοιχα λιγότερες πιθανότητες 
να έχουν καρδιολογικά προβλήματα ή κάποια άλλη χρόνια πάθηση.

Ο συνδυασμός της μεσογειακής διατροφής με τακτική άσκηση μοιάζει να αποτελεί την υγι-
έστερη επιλογή τρόπου διατροφής και την καλύτερη λύση για απώλεια βάρους, με την προ-
ϋπόθεση ότι τα προϊόντα που καταναλώνονται είναι σε λογική ποσότητα, δηλαδή όση χρει-
άζεται για να ικανοποιήσουμε το αίσθημα της πείνας διαμέσου μιας υγιεινής μαγειρικής.

Οι επιχειρήσεις εστίασης οφείλουν να υιοθετήσουν στρατηγικές υγιεινής διατροφής, διότι 
μόνο έτσι θα μπορέσουν να πείσουν τους καταναλωτές ότι και τα εστιατόρια είναι σημεία 
κατανάλωσης υγιεινής διατροφής, όταν υπάρχει ανάλογη ποικιλία και «μέτρο» από την 
πλευρά του καταναλωτή.
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4.4.16.  Παράρτημα

4.4.16.1.  Γενικές πυραμίδες διατροφής

Διατροφική πυραμίδα USDA (γενική)

Πυραμίδα Harvard
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4.4.16.2.  Ειδικές πυραμίδες διατροφής

Χορτοφαγική πυραμίδα 1
(Loma Linda University)

Χορτοφαγική πυραμίδα 2

Διατροφική πυραμίδα Vegan
(όχι κρέας, όχι παράγωγα κρέατος)

Διατροφική πυραμίδα ωμοφαγίας
(όχι μαγειρεμένο φαγητό, όχι κρέας και 

παράγωγά του)
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Διατροφική πυραμίδα παιδιών�

Διατροφική πυραμίδα διαβητικών
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Διατροφική πυραμίδα Atkins (όχι υδατάνθρακες)

4.4.16.3.  Ιστορικές πυραμίδες

      Παλαιολιθική Διατροφική Πυραμίδα          Προϊστορική Διατροφική Πυραμίδα
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4.4.16.4.  Ηπειρωτικές πυραμίδες διατροφής

Διατροφική πυραμίδα Αυστραλίας Διατροφική πυραμίδα Ασίας

Διατροφική πυραμίδα Λατινικής Αμερικής Διατροφική πυραμίδα Μεσογείου

4.4.16.5.  Εθνικές πυραμίδες διατροφής

Διατροφική πυραμίδα Ιρλανδίας Διατροφική πυραμίδα Βελγίου



647
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  |  ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ -

 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διατροφική πυραμίδα Ιαπωνίας    Διατροφική πυραμίδα Ισπανίας

Διατροφική πυραμίδα Λετονίας Διατροφική πυραμίδα Γερμανίας
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Διατροφική πυραμίδα Αυστρίας Διατροφική πυραμίδα Τσεχίας

Διατροφική πυραμίδα Ελβετίας Διατροφική πυραμίδα Πολωνίας

Διατροφική πυραμίδα Σλοβενίας Διατροφική πυραμίδα Ρουμανίας
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4.4.16.6.  Διατροφικοί τροχοί 

Ο αγγλικός τροφικός τροχός         Ο ισπανικός τροφικός τροχός

              Ουγγρικό σπίτι διατροφής Διατροφική κανάτα υγρών τροφών 
(ροφημάτων) των ΗΠΑ.

Γαλλική σκάλα διατροφής
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4.4.16.7.  Διατροφικά σχήματα - καρικατούρες

Πυραμίδα ατόμου που αγαπάει τον καφέ! Πυραμίδα κακής διατροφής!

Πυραμίδα γαλλικής διατροφής! Πυραμίδα κακής διατροφής – 
απόψεις παιδιών!
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Σύνοψη κεφαλαίουΣύνοψη κεφαλαίουΣύνοψη κεφαλαίου

Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με την παράθεση διατροφικών πυραμίδων, δηλαδή με διατροφι-
κές συνήθειες που πιθανολογείται ότι είναι ιδανικές για να επιτύχει ο άνθρωπος το στόχο 
του που είναι η μακροζωία. Φυσικά ακόμη δεν έχει βρεθεί η πυραμίδα που θα αποτελέσει 
πανάκεια για τις ανθρώπινες ασθένειες. Παρόλα αυτά, εσείς σαν επαγγελματίες εστιάτορες 
μπορείτε να τονώσετε το ηθικό και να αυξήσετε την ικανοποίηση των πελατών σας αναζη-
τώντας την καλύτερη τεχνοτροπία μαγειρέματος με τα καλύτερα υλικά.
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Εισαγωγή

Σκοπός

Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι να κατανοήσεις τις σύγχρονες μεθό-
δους διοίκησης μιας επισιτιστικής επιχείρησης, βελτιώνοντας τις επιχειρημα-
τικές σου δεξιότητες, τις συμπεριφορές και τις προσωπικές ικανότητες.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να διακρίνεις τα διοικητικά λάθη σου πριν αυτά συμβούν.

	 ●	  Να προσδιορίζεις τις μεθόδους προώθησης των προϊόντων σου.

	 ●	  Να απομνημονεύσεις τις μεθόδους που επέλεξαν άλλες επιτυχημένες 
επιχειρήσεις.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να εντοπίζεις τις μεθόδους παρουσίασης του καταλόγου σου.

	 ●	  Να αλλάξεις πρακτικές διαχείρισης των τροφίμων του προσωπικού 
σου.

	 ●	  Να σχεδιάζεις πλάνο πολιτικής και στρατηγικής.
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■ Σε επίπεδο στάσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:

	 ●	  Να διαισθάνεσαι τις σκέψεις των πελατών σου πριν δημιουργηθεί 
πρόβλημα ή δυσαρέσκεια.

	 ●	  Να συνειδητοποιήσεις πόσο σημαντικό είναι να εξελίσσεις τους πυλώ-
νες της επιχείρησής σου.

	 ●	  Να κινητοποιείς το προσωπικό σου ώστε να νιώθει τις ανησυχίες σου.

Έννοιες – Λέξεις κλειδιά

Οργάνωση, διοίκηση, ικανοποίηση, εδεσματολόγιο, κατάλογος, διακόσμηση, 
επιχείρηση, σεφ, μετρ, marketing, πωλήσεις, επικοινωνία.

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στο κεφάλαιο αυτό θα πάρετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους ανα-
νέωσης της οργάνωσης και της διοίκησης της επιχείρησής σας.  Το τρίπτυχο υγιεινή-
κοστολόγηση-γεύση είναι οι άξονες που στηρίζουν την επιχείρησή σας. Όταν αυτά λειτουρ-
γούν συνδυαστικά θα επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι το συνεχές κέρδος με 
στόχο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. 
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5.1.1.  Επαγγελματική εστίαση στην Ελλάδα και το εξωτερικό,  παρόν και μέλλον

Η σίτιση ως παρεχόμενη υπηρεσία στον τουριστικό τομέα ονομάζεται «επαγγελματική εστί-
αση». Δεν πρέπει να συγχέεται από τους επαγγελματίες και τους πελάτες η οικιακή με 
την επαγγελματική εστίαση. Η καθεμία ακολουθεί τους δικούς της κανόνες και έχει τους 
δικούς της στόχους.

Οι ανταγωνιστές ενός καταστήματος εστίασης φρέσκων εδεσμάτων είναι πολλοί. Η τυπο-
ποίηση των νέων φρέσκων γευμάτων τρίτης γενιάς (χωρίς συντηρητικά και φυλασσόμενα 
στην αποθήκη που ήδη κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά) έχει ήδη αλλάξει την εστίαση. 
Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εμφανίστηκαν οι αυτόματοι πωλητές και τα σούπερ μάρκετ, 
τα οποία πωλούν έτοιμο βιομηχανοποιημένο φαγητό. Η τυποποίηση είναι σημαντική και 
επιτακτική για τον πελάτη, ο οποίος έχει συνηθίσει στο βιομηχανοποιημένο τρόφιμο, ασχέ-
τως εάν αυτό είναι λιγότερο θρεπτικό και πιο ακριβό. Το να επιστρέψει σε μη τυποποιημένα 
εδέσματα ως προς το σχήμα και τη γεύση θα είναι πραγματικά δύσκολο, και απαιτεί χρόνο 
και κόπο (εκπαίδευση). Στις μέρες μας είναι δύσκολο να πείσεις τον πελάτη ότι η «αλανιάρα 
τσιπούρα» του Αμβρακικού είναι διαφορετική από αυτή του Παγασητικού κόλπου. 

Η σημερινή διατροφική τάση και η ζήτηση απαιτεί από τους σεφ και τους αρχισερβιτόρους 
να είναι άριστοι γνώστες των υλικών που χρησιμοποιούν και να υπακούουν στις αγορα-
νομικές διατάξεις και στους κανόνες υγιεινής. Αναφορές στο εδεσματολόγιο σχετικά με 
τον τρόπο παραγωγής και τα οφέλη των πρώτων υλών των εδεσμάτων ενημερώνουν και 
εκπαιδεύουν τον πελάτη. Αυτή η πληροφόρηση θα οδηγήσει τους καταναλωτές να αναζη-
τήσουν τα προϊόντα στα τοπικά παντοπωλεία. Συνεπώς θα υπάρξει ενίσχυση της τοπικής 
εφοδιαστικής αλυσίδας διαμέσου του γαστρονομικού τουρισμού. 

Η γαστρονομία της Ελλάδας είναι αναγνωρίσιμη από τα φρέσκα υλικά ποιότητας με τους 
μοναδικούς τρόπους αξιοποίησης και τις τεχνικές μαγειρικής. Οι επαγγελματίες του χώρου 
δείχνουν συνεχώς τη θέληση για αναβάθμιση του επαγγέλματος με εκπαίδευση και κατάρ-
τιση που προάγουν κρατικοί φορείς (Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΤΕΙ). Δυστυχώς όμως η ανεξέλεγκτη δημι-
ουργία εστιατορίων οδήγησε στην υποβάθμιση της γαστρονομίας και συνεπώς των εστι-
ατορίων. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι καμία μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων εκτός 
Ελλάδας δεν έχει συμπεριλάβει στο δυναμικό των σημείων πωλήσεων (outlets) εστιατό-outlets) εστιατό-) εστιατό-
ριο ή ταβέρνα1 με ελληνική κουζίνα. Το γεγονός αυτό πρέπει να σας ανησυχήσει και να σας 
κινητοποιήσει ώστε να δημιουργήσετε έναν κατάλογο δυναμικό και μοναδικό. 

Οι νέες γαστρονομικές τάσεις βασίζονται στα υπομοντέλα της Μεσογειακής Δίαιτας, και γι’ 
αυτό το λόγο η επαγγελματική γαστρονομία πρέπει να γίνει εργαλείο προβολής κάνοντας 
χρήση των τοπικών προϊόντων. 

Οι γαστρονομικοί προορισμοί στηρίζονται στη διάθεσή σας, στη διάθεση των εστιατόρων, οι 
οποίοι νιώθουν πρεσβευτές της πολιτισμικής γαστρονομικής παράδοσης. Είναι θέμα υπε-
ρηφάνειας και πατριωτισμού να προβάλλουν τις δικές τους συνταγές και τα τοπικά παρα-

1. Η ελληνική ταβέρνα χαρακτηρίζεται από τη λιτότητα της παρασκευής και την αποθέωση των εδεσμά-
των χάρη στη φρεσκότητα της πρώτης ύλης (Τσανακλίδης Α.).



660 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

γόμενα προϊόντα αντί για εδέσματα και ποτά άλλων περιοχών. Μην ξεχνάτε ότι πολιτι-
στική γαστρονομία είναι η διακόσμηση του πιάτου (food styling), η παρουσίαση του τραπε-
ζιού (table styling), η αισθητική του εδεσματολογίου (menu presentation), η αισθητική του 
χώρου (merchandising), η τελετουργία του σερβιρίσματος (a de table).

Ο «γαστρονομικός πατριωτισμός» επιβραβεύεται οικονομικά, αφού τα καλά εστιατόρια 
τοπικής κουζίνας τυγχάνουν δωρεάν προβολής από τα μέσα ενημέρωσης (ιδίως από τον 
εξειδικευμένο Τύπο γαστρονομίας), τους ταξιδιωτικούς οδηγούς, το διαδίκτυο και τους 
τοπικούς ή εθνικούς τουριστικούς οργανισμούς, εξασφαλίζοντας έτσι πρόσθετη πελατεία, 
μεγαλύτερης διάρκειας σεζόν και κέρδη. 

5.1.2.  Κατηγορίες εστιατορίων

Η εστίαση στην Ελλάδα χωρίζεται άναρχα βάσει της Υπ. Απ. για Ίδρυση Καταστημάτων ΑΙβ 
- 8577-83 (ΦΕΚ 526-Β-8-9-83) σε πέντε κατηγορίες (βλ. CD). 

Οι σύγχρονες ανάγκες χωρίζουν τις επιχειρήσεις βάσει της εμπορικής διαχείρισης και 
προβολής τους.

Βάσει της χρήση τους

●  Εμπορικά (που λειτουργούν με στόχο το κέρδος).

●  Κοινωνικά (νοσοκομεία, ιδρύματα, παιδικοί σταθμοί, φυλακές).

Εμπορικό ύφος

●  Ανεξάρτητες

●  Αλυσίδες καταστημάτων (πχ Goody’s, La Pasteria, Εverest,  Plaisir, Τερκενλής, κα) 

●  Franchise (ανεξάρτητη επιχείρηση που δεσμεύεται με όρους, πχ αγορά πρώτων υλών, 
όπως για παράδειγμα στη Roma Pizza).

Μέσο Μαζικής Μεταφοράς

●  Εξωτερική εστίαση: Καντίνες σταθμών (αεροδρομίων, σταθμών τρένων, ΚΤΕΛ, λιμάνι).

●  Εσωτερική: καροτσάκια (queridon) σερβιρίσματος (συσκευασμένων εδεσμάτων), εστι-
ατόρια με υπηρεσίες Catering (μόνο ζέσταμα), εστιατόρια με υπηρεσίες εστίασης (κρου-
αζιερόπλοια, πλοία γραμμής), Restoroutes/ Autogrill (για τους αυτοκινητιστές των διε-
θνών δρόμων).

Τοποθεσία

●  Αστικά εστιατόρια με διεθνείς και εθνικές κουζίνες. Σε μικρότερο βαθμό τοπική κου-
ζίνα.

●  Περιαστικά και υπαίθρου με εθνική και τοπική κουζίνα.

Τρόπος εξυπηρέτησης:

●  Σελφ Σέρβις (ο πελάτης επιλέγει είτε από μπουφέ/ table d’hôte είτε από à la carte).
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●  Buffet (είτε αποκλειστικά Self Service είτε συνδιασμός, πχ Salad Bar Self Service και 
κυρίως παραγγελία à la carte)

●  Υπηρεσία δωματίου.

●  Αγγλικός (πιατέλα, σερβίρει ο σερβιτόρος). 

●  Ελβετικός (σερβίρει ο σερβιτόρος με πιάτο).

●  Γαλλικός (πιατέλα, σερβίρεται ο πελάτης).

●  Ελληνικός (πιάτα και πιατέλες στη μέση, σερβίρεται ο πελάτης).

●  Ρώσικος (σερβίρει ο σερβιτόρος από μεγάλες πιατέλες που είναι στη μέση του τραπε-
ζιού).

●  Ιταλικός (σερβίρει ο σερβιτόρος από καροτσάκια-queridon).

Τρόπος παραγγελίας:

●  à la carte («με τον κατάλογο»). Αυτό είναι ένα γεύμα:

	 ❍  Με μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων κάθε κατηγορίας.

	 ❍  Με ανάλογη τιμή για κάθε έδεσμα.

	 ❍  Με σειρά σερβιρίσματος των εδεσμάτων σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη.

	 ❍  Με τελική τιμή το σύνολο των τιμών των επιλεγμένων εδεσμάτων.

	 ❍  Με δικαίωμα επιλογής του πελάτη όσον αφορά την ποσότητα.

	 ❍  Με δικαίωμα αλλαγής της συνταγής από τον πελάτη για λόγους υγείας και μεγαλύ-
τερης ευχαρίστησής του.

●  Table d’hote («με ήδη επιλεγμένα εδέσματα»). Αυτό συναντάται συχνά σε εμπορικά 
εστιατόρια, σε εστιατόρια μαζικής παραγωγής όπως σε οικοτροφεία, πανεπιστημιακές 
λέσχες, και είναι ένα γεύμα:

	 ❍  Με συγκεκριμένα εδέσματα (έχοντας δύο προτάσεις το πολύ για κάθε κατηγορία).

	 ❍  Με συγκεκριμένο αριθμό πιάτων.

	 ❍  Με καθορισμένο σειρά παραθέσεως πιάτων.

	 ❍  Με καθορισμένο τρόπο σερβιρίσματος.

	 ❍  Με καθορισμένο χρόνο σερβιρίσματος.

	 ❍  Με καθορισμένη τιμή φαγητού και 

	 ❍  Με τιμή ποτού ανάλογη με την προτίμηση του κάθε πελάτη (παραγγελία à la carte).

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, άρθρο 183 «Προσφορά ειδών από εστιατόρια κυλι-
κεία ξενοδοχείων» του Κώδικα Αγορανομικής Διάταξης 14/89, η σύνθεση του γεύματος ή 
δείπνου (table d’hote) που προσφέρονται από τα εστιατόρια ή κυλικεία ξενοδοχείων Α, Β, 
Γ και Δ τάξης για τις επιχειρήσεις CAM PINGS Α, Β και Γ τάξης, εφ’ όσον διαθέτουν εστια-
τόριο, πρέπει να είναι:  
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ΠΡΟΪΟΝ
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ / ΑΤΟΜΟ 

(τουλάχιστον)
ΣΧΟΛΙΑ

1.  Ψωμί με βούτυρο ή 
μαργαρίνη

Ψωμί μερίδα 70 γρ

Βούτυρο 10 γρ

Είναι υποχρεωτικό 
να διαθέτονται και τα 

δύο, κατά την 
επιθυμία του πελάτη.

2.  Ζυμαρικά ή πιλάφι με κιμά, 
με βούτυρο και παρμεζάνα 
ή τυρόπιτα ή βολοβάν ή γεμι-
στά ή παστίτσιο ή μουσακάς 
ή ορεκτικά.

Σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία, άρθρο 180 « Βάρος 

μερίδων φαγητών και φρούτων» 
του Κώδικα Αγορανομικής 

Διάταξης 14/89 

Αυτά μπορεί κατά την 
επιθυμία κάθε 
επιχείρησης να 

αντικατασταθούν με 
σούπα

3.  Κρέας ή ψάρια ή πουλερικά 
γαρνί (εντράδα ή σχάρας)

Σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία, άρθρο 180 «  Βάρος 

μερίδων φαγητών και φρούτων» 
του Κώδικα Αγορανομικής 

 Διάταξης 14/89

Τρεις φορές την 
εβδομάδα το λιγότερο

4. Σαλάτα εποχής
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, άρθρο 180 «  Βάρος 

μερίδων φαγητών και φρούτων» του Κώδικα Αγορανομικής 
Διάταξης 14/89

5. Φρούτο ή γλυκό ή παγωτό
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, άρθρο 180 «  Βάρος 

μερίδων φαγητών και φρούτων» του Κώδικα Αγορανομικής 
Διάταξης 14/89

Αγορανομικές Διατάξεις Νομαρχιών που έχουν εκδοθεί μετά από εξουσιοδότηση και οι οποίες 
αφορούν την σύνθεση του πρωινού ροφήματος, γεύματος ή δείπνου εξακολουθούν να ισχύουν.

Παρέχεται το δικαίωμα προσφοράς από τα εστιατόρια ξενοδοχείων Α, Β, Γ και Δ τάξης αντί του 
γεύματος ή δείπνου  table d’hote, που αναφέρεται παραπάνω, άλλου τέτοιου που να είναι εμπλου-
τισμένο με ένα ακόμη φαγητό από κρέας ή ψάρι επιπλέον από εκείνα που ορίζονται στην παρά-
γραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Οι τιμές προσφοράς των  table d’hote που καθορίζονται από τις προηγούμενες παραγράφους δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν το άθροισμα των τιμών των επιμέρους ειδών à la carte που αναγράφο-
νται στους τιμοκαταλόγους και αποτελούν το κατά περίπτωση table d’hote. Ισχύει και για χώρους 
εστίασης σε ακτοπλοϊκά επιβατικά πλοία και όμοια πλοία που εκτελούν τουριστικά ταξίδια
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Μενού μπουφέ: Ο μπουφές είναι τρόπος table d’ hôte, απλώς έχει περισσότερες επιλογές 
και διαφέρει ο τρόπος σερβιρίσματος, ο οποίος είναι τύπου σελφ σέρβις. Ο μπουφές είναι 
το γεύμα κατά το οποίο διάφορα κρύα και ζεστά εδέσματα, γλυκά και φρούτα τοποθετού-
νται σε ένα τραπέζι αναλόγου μεγέθους και σχήματος. Η σειρά των εδεσμάτων ακολουθεί 
τη βασική σειρά των μενού, με τη διαφορά της μεγαλύτερης ποικιλίας των προσφερόμε-
νων πιάτων. Από την πλευρά του ο πελάτης σερβιρίζεται μόνος του ανάλογα με τις γευστι-
κές του προτιμήσεις.  Τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου «προβολής» των εδεσμάτων του 
εστιατορίου αφορούν στη μεγαλύτερη ποικιλία των πιάτων, στην αισθητική ικανοποίηση 
του πελάτη, στην πληθώρα επιλογών και στο μικρότερο χρόνος σερβιρίσματος. Οι συνηθέ-
στερες κατηγορίες των μενού μπουφέ είναι το salad bar, ο μπουφές κοκτέιλ και ο μπουφές 
μπάρμπεκιου. Συχνά υπάρχουν και δράσεις (Action) μπροστά στον πελάτη, κάτι που μπο-Action) μπροστά στον πελάτη, κάτι που μπο-) μπροστά στον πελάτη, κάτι που μπο-
ρεί να γίνεται και από εστιατόρια (περίπτωση πιτσαρίας που ετοιμάζει σε open kitchen τις 
πίτσες). Περιπτώσεις action: ζυμαρικά, ομελέτες, κρέπες, barbeque, παρασκευές flambés. 
Ορισμένα εστιατόρια στο εξωτερικό λειτουργούν με μεικτό σέρβις: Salad bar + εδέ�Salad bar + εδέ� bar + εδέ�bar + εδέ� + εδέ�
σματα από το μενού. Το κόστος ανά άτομο είναι σταθερό πχ 5€ + το κόστος των εδεσμά�
των που θα επιλεγούν από το à la carte.

Τοποθεσία όπου καταναλώνεται το γεύμα:

●  Σαλόνι.

●  Drive in (παραλαβή εδεσμάτων σε πακέτο από τον πελάτη, κατανάλωση στο αυτοκί-
νητο).

●  Delivery (μεταφορά εδεσμάτων σε πακέτο από υπάλληλο καταστήματος,  κατανάλωση 
στο σπίτι ή στην εργασία).

●  Take away (παραλαβή εδεσμάτων σε πακέτο από τον πελάτη, κατανάλωση στο σπίτι ή 
στην εργασία ή στο δρόμο περπατώντας). Εδώ συμπεριλαμβάνονται και τα καταστήματα 
traiteur. 

Τόπος διεξαγωγής γεύματος
Και στις δυο περιπτώσεις το μενού είναι συγκεκριμένο και γίνεται ταυτόχρονα ή σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πχ σχολική καντίνα, γάμος, βάφτιση.
●  Σαλόνι εστιατορίου (τραπέζια, πάγκος, stand).

●  Banquet (πραγματοποιείται κοντά ή δίπλα στο χώρο παρασκευής των εδεσμάτων, πχ 
στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου πραγματοποιείται μια δεξίωση ενός συνεδρίου).

●  Catering (πραγματοποιείται μακριά από το χώρο παρασκευής των εδεσμάτων, πχ 
γάμος σε κτήμα όπου το φαγητό το έχει αναλάβει ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται 50 χλμ 
μακριά από το κτήμα. Απαιτείται μεταφορά προϊόντων και εξοπλισμού).

Βάσει της προέλευσης της κουζίνας 

●  Διεθνής

●  Εθνική

●  Τοπική
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Βάσει της πληθώρας και της εξειδίκευσης

●  Κρεπερί, τοστάδικο, λουκουματζίδικο, μπουγατσάδικο 

●  Kαφετέρια, bar (ποτά), μπιραρία (pub), ρακάδικο, τσιπουράδικο, κρασάδικο

●  Ψητοπωλείο, χασαποταβέρνα, ψαροταβέρνα, ταβέρνα με κυνήγι, μεζεδοπωλείο, πιτσα-
ρία, γυράδικο, σουβλατζίδικο, κοτοπουλάδικο, χορτοφάγων2.

Εικόνα 1. Wine bar

Τοποθεσία

●  Μέσα σε ξενοδοχείο και κάμπινγκ.

●  Μέσα σε εμπορικό κατάστημα (drugstore).

●  Μεμονωμένο. 

●  Σε σταθμούς ΜΜΜ.

Διεθνείς ονομασίες χώρων εστίασης

Ιταλία: trattorie (τοπικό εστιατόριο) και osterie (εστιατόριο με θαλασσινά).

Γαλλία: bistro (εστιατόριο) και brasserie (bar που σερβίρει φαγητό, όπου μαγειρεύουν), 
traiteur (έτοιμα κρύα φαγητά για κατανάλωση στο σπίτι. Τα εδέσματα είναι σε βιτρίνα, η 
αγορά γίνεται από το κατάστημα και το ζέσταμα πραγματοποιείται επίσης στο σπίτι).

Σχήμα 1. Τρίγωνο συνεργασίας επιχειρήσεων εστίασης

2. Στην Ελλάδα αυτά δεν υπάρχουν, ορισμένα όμως προτείνουν στον κατάλογό τους εδέσματα αποκλει-
στικά για χορτοφάγους.
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5.1.3.  Οργάνωση και διοίκηση καταστήματος εστίασης (εικόνα & marketing)

Η οργάνωση του εστιατορίου, ο τρόπος λειτουργίας και η χάραξη στρατηγικής θα οριστούν 
από το εδεσματολόγιο που θα καθοριστεί από τον επιχειρηματία. Η πολιτική της επιχεί-
ρησης πρέπει να δομηθεί πάνω σε πυλώνες που έχουν μελετηθεί και προσδιοριστεί με 
σκοπό τον εντοπισμό των στόχων, βάσει ορισμένων δεδομένων και εικασιών– σκέψεων. 
Στη συνέχεια θα αναλύσουμε αυτούς του πυλώνες στήριξης όλης της λειτουργίας του κατα-
στήματος.

Tο μενού πρέπει να είναι από τα πιο σημαντικά σημεία του εστιατορίου, αφού καθρεφτίζει 
την ταυτότητα της επιχείρησης. O χώρος εστίασης βασίζεται στις προσδοκίες ή αν θέλετε 
στο τι περιμένουν η αγορά και  οι πελάτες, σημείο πάνω στο οποίο πρέπει να βασίζεται το 
μενού καλύπτοντας, αλλά και ξεπερνώντας, τις προσδοκίες τους.

Αποδεδειγμένα τα καταστήματα με «ξεκάθαρο» χαρακτήρα 

ασφάλεια τροφίμων

κοστολόγηση

γεύση

είναι διαχρονικά βιώσιμα. Αυτό οφείλεται στην ξεκάθαρη 
θέση των προϊόντων μέσα από το ύφος του καταστήματος. 
Η επισιτιστική επιχείρηση πρέπει να έχει ταυτότητα (ID), 
ώστε να διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό, για παρά-
δειγμα μπιραρία με εδέσματα σε πιατέλες, μπιραρία με 
μεγάλη ποικιλία στις τσέχικες μπύρες, ταβέρνα με ελλη-
νικά μαγειρευτά φαγητά. Σε γενική βάση θα λέγαμε ότι το 
ύφος και οι απαιτήσεις των πελατών σας είναι που θα ορί-
σουν τον τρόπο εξέλιξης της επιχείρησής σας. Η ανάπτυξη και η λειτουργία μιας επιχείρη-
σης βασίζεται στις πρώτες ύλες, στο προσωπικό, στον τεχνικό εξοπλισμό και σε εξωγενείς 
παράγοντες. Η αναζήτηση είναι το κέρδος. Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη ενότητα 
η ορθή ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για την επισφράγιση της βιωσιμότητας της επιχεί-
ρησης είναι η Ασφάλεια, η Ορθή Κοστολόγηση, η Γεύση. Οι εξωγενείς παράγοντες δε θα 
αναλυθούν, καθώς δεν ευθύνεται ο καταστηματάρχης εάν βρέχει ή εάν έχει κρύο ή εάν 
δείχνει στην τηλεόραση ένα σημαντικό γεγονός, όπως για παράδειγμα τον τελικό του 
παγκόσμιου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, τη Eurovision ή κάτι ανάλογο. 

5.1.3.1.  Ανθρώπινο δυναμικό

Η μεγαλύτερη επένδυση για μια επιχείρηση είναι το προσωπικό. Εσείς, ως επιχειρημα-
τίες, πρέπει να επενδύσετε στο δικό σας προσωπικό, να το εκπαιδεύετε συνεχώς και να 
συζητάτε μαζί του. Κανένας σύμβουλος δε θα μπορέσει να σας στηρίξει πραγματικά, μόνο 
οι υπάλληλοί σας. Ο σεφ Γκόρντον Ράμσι είπε ότι αγοράζει κουστούμι Armani αν και ξέρει 
ότι δεν το έχει ράψει ο ίδιος ο μετρ αλλά οι συνεργάτες του. Σίγουρα έχει την ταυτότητά του, 
αλλά η επαγγελματική εστίαση έχει να κάνει με τη φρεσκότητα, συνεπώς διαφέρει!

Οι σερβιτόροι είναι αυτοί που θα παίξουν το σημαντικό ρόλο του «πωλητή», συνεπώς πρέ-
πει να έχουν όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν έναν καλό επαγγελματία πωλητή: βαθιά 
γνώση των εδεσμάτων και των ποτών καθώς και των συνδυασμών τους, εχεμύθεια, 
καθαριότητα, ευγένεια. Μελέτες έδειξαν ότι οι καταναλωτές επιθυμούν να βλέπουν τους 
σερβιτόρους και τους μάγειρες με χαρακτηριστική ενδυμασία, όπως ορίζει η επιχείρηση. 
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Ο λόγος είναι ότι είναι πιο ευδιάκριτοι και είναι πιο επαγγελματικό.  Η παροχή ενδυμα-
σίας είναι υποχρέωση της επιχείρησης για ασφάλεια και λειτουργικότητα. Οι επιχειρημα-
τίες οφείλουν να αγοράσουν για το προσωπικό τους τρία σετ ενδυμασίας (ένα να φοράει, 
ένα να πλένεται, ένα να στεγνώνει).

Εικόνα 2.  Ενδυμασία επαγγελματία σερβιτόρου 
(εστιατόριο, μπαρ-καφέ, ζαχαροπλαστείο)

Σκουφάκι που αναπνέει (με διχτάκι).

Φουλάρι  (λαιμοδέτης) για το λαιμό (απορρόφηση ιδρώτα).

Πανιά για να μη καίγεται (όχι για καθάρισμα)

Αντιολισθητικά παπούτσια.

Μπλούζα με άνοιγμα στην πλάτη Κατά 
προτίμηση ανοιχτό χρώμα.

Παντελόνι με λάστιχο (συνήθως χρώματος 
μπλε)

Ποδιά μέχρι το γόνατο και να δένει μπροστά 
(μεγάλα σχοινιά)

Εικόνα 3.  Στολή επαγγελματία μάγειρα
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Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η επαγγελματική συνείδηση των συνεργατών σας. Στό-
χος του επαγγελματία θα πρέπει να είναι η άψογη συμπεριφορά (savoir servire) απέναντι 
στους πελάτες και τους συναδέλφους του. Η καθαρή και κομψή ενδυμασία, το χαμόγελο, οι 
εκφράσεις ευγενείας («ευχαριστώ», «καλή σας όρεξη», «στην υγεία σας», «ορίστε», «παρα-
καλώ», «συγγνώμη, δεν το άκουσα»), ο ήρεμος τόνος φωνής (ειδικά στο τηλέφωνο), ερω-
τήσεις που αφορούν το γεύμα, η χρήση πληθυντικού προσώπου, η προσφώνηση «Κυρία» 
και «Κύριε», οι ενέργειες που αποδεικνύουν την καθαριότητα (πχ οι εργαζόμενοι επισιτιστι-
κών καταστημάτων δεν κάνουν ποτέ χειραψία για λόγους υγιεινής) είναι στοιχεία επαγγελ-
ματισμού. Μην ξεχνάτε το ελληνικό ρητό πως η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά!  Η φλυ-
αρία, η ειρωνεία, οι μορφασμοί και η αγένεια είναι χαρακτηριστικά ενός περιστασιακού 
αδαή εργαζόμενου. 

5.1.3.2.  Τεχνικός εξοπλισμός

Τα εργαλεία, τα σκεύη και ο εξοπλισμός είναι σημαντικά για τη διαφοροποίηση των εδεσμά-
των από τον ανταγωνισμό. Είναι αλήθεια πως τα εδέσματα που ακολούθησαν τρεις τεχνι-
κές το λιγότερο επιτυγχάνουν την ευχαρίστηση του πελάτη, διότι δευτερεύον στόχος του 
είναι να γευματίσει με εδέσματα τα οποία δεν μπορεί ή δεν έχει το χρόνο να τα δημιουρ-
γήσει στο σπίτι του. Για παράδειγμα, επενδύστε σε ένα μαχαίρι κόστους 3€ το οποίο κόβει 
κυματιστά. Θα δώσει ταυτότητα στην ελληνική σαλάτα σας όταν κόβετε το αγγούρι (ή το 
παντζάρι) μ’ αυτό.

Για να παρασκευάσετε τα επιλεγμένα πιάτα του μενού σας χρειάζεται και ο απαραίτητος 
εξοπλισμός, ο οποίος πρέπει να είναι τοποθετημένος σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. 
Οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων επιλέγουν τον εξοπλισμό τους προσεκτικά,   βασιζό-
μενοι στο μενού, ώστε να πετύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή με τα λιγότερα προ-
βλήματα. H επιλογή των τεχνοτροπιών των πιάτων που θα υπάρχουν στο μενού γίνεται με 
στόχο να αποφευχθεί η συνεχής χρήση ενός μηχανήματος, πράγμα που θα έχει ως απο-
τέλεσμα την τελική καθυστέρηση στην παρασκευή του μενού. Για παράδειγμα, πολλές επι-
λογές πιάτων που πρέπει να παρασκευαστούν στην σχάρα μπορούν να προκαλέσουν τη 
συνολική καθυστέρηση πολλών πιάτων εξαιτίας της ανικανότητας του μηχανήματος (χρό-
νος και χώρος ψησίματος) να παρασκευάζει συγχρόνως μεγάλες ποσότητες. Εδώ πρέ-
πει να βοηθά ο σερβιτόρος προτείνοντας παράλληλα έτοιμα εδέσματα, όπως σούβλας και 
μαγειρευτά. 

5.1.3.3.  Πρώτες ύλες

Πρέπει να θυμάστε ότι κερδίζει αυτός που πουλάει πιο ελκυστικά και πείθει τον πελάτη ότι 
το δικό του προϊόν είναι μοναδικό στον κόσμο. Είναι φανερό ότι η διαθεσιμότητα των υλι-
κών είναι σημαντική για την παρασκευή του μενού. H δυνατότητα εξεύρεσης μιας αξιόπι-
στης πηγής εφοδιασμού με συνέπεια στη διάθεση αλλά και στη σταθερή ποιότητα των υλι-
κών είναι αναγκαία. Ο διάσημος σεφ του Μονακό Alain Ducasse έχει θεωρητικοποιήσει τη 
σημασία των πρώτων υλών, λέγοντας ότι αυτά μετρούν κατά 60% στην υψηλή του κουζίνα, 
αποδίδοντας μόλις το υπόλοιπο 40% στην τεχνική.
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Ποιοτικά υλικά παρασκευάζουν ποιοτικά προϊόντα. Φυσικά πολλοί θα σκεφτούν εύκολα ότι 
πολλά προϊόντα μπορούμε να τα βρούμε πλέον όποτε θέλουμε, αρκεί να τα πληρώσουμε. 
Εδώ όμως υπάρχει άλλη μία λεπτομέρεια: το κόστος του φαγητού για την παρασκευή του 
οποίου πρέπει να χρησιμοποιήσετε άκρως ποιοτικά υλικά. Αυτό σας συμφέρει όταν μπο-
ρείτε να πετύχετε τις καλύτερες δυνατές τιμές (εποχιακά υλικά), διαφορετικά μπορεί να 
δημιουργήσετε πιάτα που πραγματικά θα είναι ανούσια από οικονομική άποψη.

Η επεξήγηση των υλικών στον πελάτη, όταν το επιτρέπει ο χρόνος, βοηθά την εκπαίδευση 
του. Είναι σίγουρο πως η προσπάθειά σας για εύρεση νόστιμων, μοναδικών πρώτων υλών 
θα αξιολογηθεί και θα επιβραβευθεί από την επαναληψιμότητα της επίσκεψης των πελα-
τών σας στο κατάστημά σας. Στην περίπτωση που ακριβαίνει η τιμή μιας πρώτης ύλης, είτε 
ανεβάζετε την τιμή (υλικά εκτός εποχής) είτε το αφαιρείτε από τον κατάλογο (είναι προτιμό-
τερο να αλλάξετε σελίδα και να μην το σβήσετε με μαρκαδόρο ή διορθωτικό). 

5.1.3.4.  Χωροταξία και merchandising3 του σαλονιού και της κουζίνας

Η συνεργασία των αρχιτεκτόνων και των λοιπών τεχνικών με τον υπεύθυνο κουζίνας, από 
το στάδιο της μελέτης και κατά το χρόνο της κατασκευής, είναι απαραίτητη και επιβεβλη-
μένη.  Η θέση της κουζίνας πρέπει να μελετηθεί από την αρχή και η κουζίνα πρέπει να 
στήνεται σε θέση κατάλληλη, ώστε η επικοινωνία της με τα εστιατόρια και με τους λοι-
πούς βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, ψυγεία κλπ) να είναι άμεση. Όλοι μας γνωρίζουμε 
τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στους χώρους δημιουργικής εργασίας μας, μιας και 
οι περισσότερες κουζίνες κατασκευάστηκαν από αρχιτέκτονα ο οποίος μπορεί να είναι ειδι-
κός σε όλα τα τεχνικά θέματα, είναι όμως άπειρος ως προς τη λειτουργικότητα του συγκε-
κριμένου χώρο. Άρα η καλύτερη επένδυση για μας αλλά και την επιχείρηση είναι η γνώση. 
Μεγάλη σημασία έχει επίσης η σωστή εκλογή της διάταξης αφού θα υπάρχει η γνώση, 
αλλά και ο σωστός εξοπλισμός που κάθε κουζίνα πρέπει να έχει, καθώς και η πρέπουσα 
συμπεριφορά και η ανάλογη εκπαίδευση σε όλα αυτά για την καλή συντήρηση του χώρου. 
Το καλύτερο αποτέλεσμα επέρχεται κατόπιν συνεχής επικοινωνίας του σεφ, του μετρ και 
της εξοπλιστικής εταιρείας. Στην περίπτωση που υπάρχει διακοσμητής είναι σίγουρο ότι θα 
βοηθήσει στην προσομοίωση της επιχείρησης με φωτορεαλιστικά (εικονικά) σχέδια. 

Οι παράμετροι της «παθητικής επικοινωνίας» (αύρας) στο κατάστημα είναι: 

1. Ποιότητα και ποσότητα φωτισμού.
2. Ποιότητα επίπλωσης, εξοπλισμού και δαπέδου.
3. Πληρότητα σήμανσης.
4. Είδος, ποιότητα και ένταση μουσικής.
5. Συμβατότητα χρωμάτων.
6. Καθαριότητα –οσμή.
7. Λειτουργικότητα χώρου.

3. Αγγλικός όρος του Marketing = ο τρόπος με τον οποίο εμπορεύεται μια επιχείρηση τα προϊόντα της.
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8. Τοποθέτηση προϊόντων – decoration 
9. Προωθητικές πρωτοβουλίες (promotional events). 
10. Άνεση παραμονής –φιλοξενίας.

Για να αντιληφτείτε το πόσο ικανοποιείτε τους πελάτες σας μπορείτε να ρωτήσετε το προσω-
πικό σας για κάθε ενότητα, καθώς βέβαια και τους πελάτες σας. Στη συνέχεια θα συγκρί-
νετε τα αποτελέσματα. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται ServQual και την αναλύουμε στη συνέ-ServQual και την αναλύουμε στη συνέ- και την αναλύουμε στη συνέ-
χεια.

Η ροή της κουζίνας και του σαλονιού θα προσδιοριστεί από τις τεχνικές που θα υιοθετήσει 
η επιχείρηση για τη λειτουργία της. Για την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (busi-busi-
ness plan) πρέπει πρώτα να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα, ώστε να υπάρχει ένας 
οδηγός εργασιών:

1. Πού θα πουλάω; 
2. Σε ποιους απευθύνομαι (ανάγκες, επιθυμίες, κοινωνικό-οικονομικό προφίλ των 

πελατών);
3. Τι θα πουλάω (μενού);
4. Πόσο θα κοστίζει αυτό που θα πουλάω; 
5. Με ποιους τρόπους θα το πουλάω (τεχνικές μαγειρικής και εστιατοριακής);
6. Ποιο θα είναι το εμπορικό ύφος της επιχείρησης; 
7. Πόσο θα μου κοστίσει (budget) η επιχείρηση; 
8. Πόσα χρήματα διαθέτω (πηγές χρηματοδότησης); 
9. Ποιοι θα είναι το προσωπικό της επιχείρησης; 
10. Πότε θα λειτουργεί η επιχείρηση (εποχική ή διαρκή λειτουργία); 
11. Με ποιους θα τη δημιουργήσω (προμηθευτές);
12. Τι προσφέρουν οι ανταγωνιστές μου (ομοειδείς επιχειρήσεις);
13. Δημιουργία χρονοδιαγράμματος (Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan).

 5.1.3.5.  Στρατηγική τιμολόγησης- κοστολόγησης

Η κοστολόγηση είναι πολύ σημαντική και πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας δυο παρα-
μέτρους: την τιμή του ανταγωνισμού και την κοστολόγηση του κάθε πιάτου αλλά και του 
μέσου όρου που καταναλώνουν τα τραπέζια (maximum θεωρείται το 100% των τραπε-maximum θεωρείται το 100% των τραπε- θεωρείται το 100% των τραπε-
ζιών με γεμάτες 4 καρέκλες ενώ minimum θεωρείται το 100% των τραπεζιών με γεμά-minimum θεωρείται το 100% των τραπεζιών με γεμά- θεωρείται το 100% των τραπεζιών με γεμά-
τες 2 καρέκλες).

Βάσει εμπειρίας, στα ανεξάρτητα εστιατόρια ένα καλό ποσοστό επί της %  αρχικού κόστους 
είναι περίπου το 60%, δηλαδή να έχετε 31% περίπου κόστος εργασίας και 32% κόστος προ-
ϊόντων. Γενικά τα εστιατόρια πρέπει να έχουν κόστος φαγητού κάτω από το 35% της τιμής 
τιμοκαταλόγου για να είναι πετυχημένα. Στην περίπτωση ενοικίου τότε το κέρδος μειώνε-
ται στο 20-25%. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν παράμετροι που μας εμποδίζουν να εφαρ-
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μόσουμε την ίδια τιμολόγηση σε όλα τα πιάτα, εξαιτίας του παράγοντα ανταγωνισμού, τον 
οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Aν για παράδειγμα έχουμε επιλέξει ως ποσοστό 
κόστους φαγητού το 33%, για να πετύχουμε αυτό το ποσοστό θα πρέπει να τριπλασιάζουμε 
την τιμή κόστους, πράγμα ανέφικτο πολλές φορές σε είδη με υψηλό κοστολόγιο.

Γενικά τηρείται η αρχή ότι το πρωτεύον προϊόν, ανάλογα με τον τύπο του καταστήματος, 
είναι και πιο ακριβό. Για παράδειγμα σε ένα μπαρ η μπίρα θα πρέπει να είναι πιο ακριβή 
από ό,τι σε ένα εστιατόριο.

Τα εδέσματα και τα ποτά με μεγάλο κέρδος πρέπει να προωθούνται περισσότερο. Γι’ αυτό το 
λόγο πρέπει να τα βάζετε σε περίοπτη θέση στον κατάλογο ή στη βιτρίνα ή στο μπαρ ή έξω 
από το κατάστημα. Επίσης, μια πολύ καλή μέθοδος είναι η αναφορά θερμίδων ή η τοπο-
θέτηση σήματος μόνο στα εδέσματα και ποτά που έχουν μεγάλο κέρδος. H τιμή πώλησης 
πρέπει να είναι αποδεκτή από τον πιθανό μας πελάτη όπως και προσιτή, αλλά πρέπει να 
αφήνει και κέρδος στην επιχείρηση.

Σχετικά με το κρασί, πρέπει να δίνετε τη δυνατότητα επιλογής εμφιαλωμένου κρασιού. Για 
τις ακριβές ετικέτες τιμολογήστε +20% πάνω από την τιμή διάθεσης στη λιανική ενώ για τα 
οικονομικά κρασιά +25%. Με αυτό τον τρόπο έχετε +5% στο μεικτό κέρδος και περισσότε-
ρες πιθανότητες να παραγγείλει ο πελάτης δεύτερη φιάλη. 

 5.1.3.6.  Πελάτες και η επικοινωνία με το προσωπικό

Σύμφωνα με στατιστικές ο δυσαρεστημένος πελάτης που δε θα εκφράσει τη δυσαρέσκειά 
του θα τη μεταφέρει σε άλλους είκοσι, αυτός που θα αναφέρει το παράπονό του και θα εξυ-
πηρετηθεί σε άλλους τρεις, ενώ αυτός που θα την εκφράσει και δε θα ικανοποιηθεί θα τη 
μεταφέρει σε άλλους οκτώ! Η επικοινωνία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο πώλη-
σης, ίσως το βασικότερο. 

Σημασία δεν έχει το «τι» λες, αλλά «πώς» το λες!

Ως επιχειρηματίες του χώρου εστίασης πρέπει να θυμάστε ότι «εργοδότης» είναι ο πελάτης. 
Αυτός θα αφήσει τα χρήματά του για να μπορέσετε να κάνετε εσείς από την πλευρά σας τις 
αποπληρωμές (προσωπικό, πρώτες ύλες, πάγια, μεταβλητά κόστη), ώστε να σας μείνει το 
κέρδος. Ο πελάτης είναι ο σημαντικότερος πρωταγωνιστής, διότι όταν δεν υπάρχει αυτός 
τότε απλά δεν υφίσταται επιχείρηση:

●  Ο πελάτης είναι ο σημαντικότερος επισκέπτης του καταστήματός σας.

●  Ο πελάτης δεν εξαρτάται από εσάς, εσείς εξαρτιέστε από αυτόν.

●  Ο πελάτης δεν είναι εμπόδιο στην εργασία σας, αλλά ο στόχος της εργασίας σας.

●  Ο πελάτης σας δεν είναι ξένος με τη δουλειά σας, αλλά το βασικό κομμάτι της δουλειάς 
σας.

●  Στον πελάτη δεν κάνετε χάρη όταν τον εξυπηρετείτε. Αντίθετα οφείλετε να χαίρεστε που 
σας δίνει την ευκαιρία να τον εξυπηρετήσετε.
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Ο πελάτης επιλέγει το κατάστημα που θα γευματίσει βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

●  Θέλει να αισθάνεται ασφαλής.

●  Χρειάζεται επίπεδο ζωής (διάκριση).

●  Επιθυμεί να είναι ευχαριστημένος όχι μόνο από το προϊόν, αλλά και από την εξυπηρέ-
τηση.

●  Θέλει να συμπαθήσει τον πωλητή. Να κερδίσει την εμπιστοσύνη του.

●  Απολαμβάνει το χρόνο του στο κατάστημα (αισθητική, λειτουργία).

●  Αναζητάει μια καλή ευκαιρία (προσφορές).

●  Θέλει σωστή τιμή με ανάλογη απόδοση.

●  Επιζητά το όφελος διαμέσου του κέρδους.

●  Απαιτεί αναγνώριση  και αποδοχή.

●  Φιλοδοξεί να νιώσει «in» και μοναδικός.

Πρέπει να θυμάστε ότι τα εδέσματα και τα ποτά που πουλάτε είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι 
το παν. Ο πελάτης επιθυμεί:

Προσοχή «Είμαι εδώ και χρειάζομαι τη βοήθειά σου» 

Αναγνώριση «Και οι δύο θα κερδίσουμε αν συνεργαστούμε» 

Σεβασμό «Δεν είμαι αριθμός, είμαι άνθρωπος όπως και εσύ» 

Κατανόηση «Δείξε υπομονή, μίλα τη γλώσσα μου» 

Ειλικρίνεια «Παίξε με ανοιχτά χαρτιά» 

Προτεραιότητα «Τα θέλω όλα χθες, εσύ πρέπει να μπορείς» 

Αποτέλεσμα «Τι θα κερδίσω» (υγεία, αναγνώριση)

Συνέπεια «Υπολογίζω σε αυτά που υποσχέθηκες» και προφανώς, 

Χαμόγελο «Δείξε ότι χαίρεσαι να με εξυπηρετείς με αληθινό χαμόγελο»

Πρακτικές ορθής επικοινωνίας του νικητή σερβιτόρου με τον πελάτη

Η επικοινωνία είναι μονόδρομη (μετάβαση μηνυμάτων, ταχύτητα, θέματα ρουτίνας) και 
αμφίδρομη (συμμετοχή όλων των ατόμων, πλήρης πληροφόρηση, αρκετός διαθέσιμος 
χρόνος, δύσκολα και νέα θέματα). Τα μέσα μετάδοσης της επικοινωνίας είναι η γλώσσα 
(ορθοφωνία), ο ήχος, οι εκφράσεις-στάσεις (χαμόγελο, βλέμμα) και η φαντασία. 

Ο δεκάλογος του καλού συνομιλητή:

1. Άκου με αμέριστη προσοχή.
2. Βοήθησε τον ομιλητή να εκφραστεί.
3. Μη μιλάς.
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4. Μη διακόπτεις.
5. Δείξε υπομονή όταν ο συνομιλητής έχασε τη δική του.
6. Κάνε ερωτήσεις για να τον βοηθήσεις να εκφραστεί.
7. Δείξε ενδιαφέρον.
8. Ελαχιστοποίησε τις παρεμβάσεις.
9. Έλα στη θέση του για να καταλάβεις.
10. Κάνε σωστό διάλογο με επιχειρήματα.

Ποτέ δεν πρέπει να πλησιάζετε έναν πελάτη από μπροστά του, διότι θα φοβηθεί και δε θα 
τον αφήσετε να εκφραστεί. Πάντα τον πλησιάζετε από δεξιά και από το πλάι για να πάρετε 
παραγγελία. Οι ζωτικοί χώροι και οι ζώνες σώματος ορίζουν την οικειότητα που έχει ο 
άνθρωπος προς τους άλλους, και αυτό πρέπει να το σεβαστείτε.

●  Ζώνη οικειότητας 15-46 εκ. (γονείς)

●  Ζώνη προσωπική 46 εκ. – 1,2 μ. (φίλοι)

●  Ζώνη κοινωνική 1,2 μ – 3,6 μ (γνωστοί)

●  Ζώνη δημόσια 3,6 μ. και πάνω (άγνωστοι)

Πώς πρέπει να ενεργοποιείς τον πελάτη σου:

●  τα πρώτα 10΄΄ είναι καθοριστικά,

●  κέρδισε τον ως άνθρωπο,

●  ανάπτυξε συμπάθεια,

●  μη μιλάς πολύ αλλά άκου,

●  ανίχνευσε συνήθειες – ανάγκες – συμπεριφορές,

●  φέρσου φυσικά –σαν να είσαι εσύ ο πελάτης,

●  μην υπερβάλλεις,

●  να είσαι σύντομος και σαφής,

●  μιλά αργά και καθαρά και να είσαι ακριβής,

●  μίλα συνεχώς για τα ωφελήματα του εδέσματος, όχι τόσο για το έδεσμα,

●  μην κριτικάρεις (κυρίως με μορφασμούς) και απόφυγε προσωπικές απόψεις,

●  μη χρησιμοποιείς σύνθετες έννοιες και τεχνικούς όρους.

Οι δεξιότητες του πωλητή- νικητή είναι ταυτόχρονα «σκληρές» (αυτές που κερδίζουν τον 
πελάτη όπως χαμόγελο, ευγένεια) και «προσωπικές» (αυτές που αποδεικνύουν την κατοχή 
της γνώσης με στοχευόμενη επιχειρηματικότητα όπως η σύσταση και η τεχνική μαγειρέ-
ματος των εδεσμάτων και ποτών, ειδικά κρασιών). 
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Σχήμα 2.  Οι πέντε βασικοί συντελεστές για επαγγελματική επιτυχία ως πωλητής

Λόγοι για τους οποίους χάνονται πελάτες στις επισιτιστικές επιχειρήσεις.

Για κάθε δεύτερο χαμένο πελάτη ευθύνεται το προσωπικό!

ΜΗ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 36%

ΜΗ ΦΡΟΝΤΙΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 10% 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 9% 

ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 8% 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ LAYOUT ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 7% 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 5% 

ΥΠΟΤΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 5% 

ΚΑΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 4% 

ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3% 

ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ 13% 

Ο άνθρωπος επικοινωνεί συγχρόνως με τέσσερις τρόπους:

Οι παράμετροι της διαπροσωπικής επικοινωνίας είναι τρεις με πιο σημαντική τη γλώσσα 
του σώματος.
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Σχήμα 3.  Σημαντικότητα τρόπων επικοινωνίας

Ο πετυχημένος πωλητής πρέπει:

●  να ξέρει να αποφύγει τη σύγκρουση με τον πελάτη,

●  να γνωρίζει τις πηγές αντιρρήσεων του πελάτη,

●  να μη χρησιμοποιεί επιθετικές φράσεις («όχι», «αυτό δεν κάνει» κα),

●  να συμβουλεύει τον πελάτη,

●  να ικανοποιεί τα «θέλω» του πελάτη και όχι μόνο τις ανάγκες του,

●  να αντιλαμβάνεται τα αντικίνητρα και τους ενδοιασμούς του πελάτη, ώστε να τα αντιμε-
τωπίζει αναλόγως,

●  να κερδίζει την εμπιστοσύνη του πελάτη ώστε εκείνος να έρθει ξανά ή να στείλει 
κάποιον γνωστό του, και όχι για να του αφήσει μεγάλο φιλοδώρημα,

●  να κατηγοριοποιεί τις αντιρρήσεις του πελάτη:

	 ❍  Δε βιάζομαι (θα το ξανασκεφτώ, θα ρωτήσω).

	 ❍  Δεν έχω χρήματα (είναι ακριβό, δύσκολη οικονομική κατάσταση).

	 ❍  Δεν έχω ανάγκη (πρόσφατα το δοκίμασα, δεν έχω χρόνο, δεν έχω εμπιστοσύνη, δεν 
ξέρω αν τελικά είναι αυτό που θέλω).

	 ❍  Είμαι ικανοποιημένος με αυτό που αγοράζω μέχρι τώρα.
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Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών (Θετικές και αρνητικές αντιδράσεις):

Θετικές Εκφράσεις Αρνητικές Εκφράσεις

Ναι. Όχι.

Φυσικά. Μάλλον όχι. Δε γνωρίζω.

Βεβαίως, ωραία, εντάξει. Μμμ… Δε νομίζω.

Μπορώ να σας εξυπηρετήσω; Τι θέλετε;

Έχουμε… Έχουμε μόνο../Δεν έχουμε,… εκτός

Μπορείτε… Δεν μπορείτε…

Μπορώ… Δεν μπορώ…

Θα μπορούσαμε… για σας; Θα χρειαστεί εσείς να…/ Θα πρέπει εγώ…

Ευχαρίστως…

Εσείς το μόνο που θα χρειαστεί να… Όχι αν δεν.../ Όσο χρειαστεί…

Επιτρέψτε μου να κοιτάξω… Νομίζω ότι δεν έχουμε…

Επιτρέψτε μου να ρωτήσω… Δεν θέλουν, Δεν μπορούν…

Ευχαρίστως να το κρατήσω για σας μέχρι… Μπορώ να το κρατήσω μόνο…

Η τιμή είναι (μόνο)… Θα σας κοστίσει…

Θα κάνω ό,τι είναι δυνατό! Δεν είναι δική μου δουλειά.

Αυτό είναι οικονομικό. Αυτό είναι φτηνό!

Αυτό είναι ιδιαίτερο. Αυτό είναι ακριβό!

Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε σύντομα.

Με χαρά!

Παρακαλώ!

Σας ευχαριστώ…

Θα σας περιμένουμε, θα χαρούμε να σας 
ξαναδούμε.

 5.1.3.7.  Πελάτης και αναμονή

Εάν έχετε κάποιους πελάτες που θα θυσίαζαν ώρα από τη διασκέδασή τους για να περι-
μένουν πότε θα αδειάσει το επόμενο τραπέζι για να καθίσουν και δε γνωρίζετε το όνομά 
τους, τρέξτε προς το μέρος τους και συστηθείτε! Ζητήστε συγγνώμη για την καθυστέρηση 
και κεράστε τους ένα ποτό.

Πολλές φορές η λίστα αναμονής είναι σημάδι αργής εξυπηρέτησης. Παράδειγμα: Εάν ένας 
πελάτης εξυπηρετηθεί αμέσως μόλις φτάσει σε ένα εστιατόριο, πριν να έρθει ο επόμενος 
πελάτης, είναι απίθανο να δημιουργηθεί ουρά. Είναι επίσης σίγουρο ότι εάν ένας πελάτης 
αργήσει να εξυπηρετηθεί, τότε και όλοι οι επόμενοι θα περιμένουν τον αντίστοιχο χρόνο 
για να εξυπηρετηθούν, χρόνο ανάλογο με αυτόν του πρώτου πελάτη που εξυπηρετήθηκε 
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με καθυστέρηση. Άλλες φορές αυτό είναι σημάδι ότι το εστιατόριο είναι επιτυχημένο και 
ότι δεν είχε γίνει ορθότερη πρόβλεψη για τη γενικότερη διαχείριση του αυξημένου όγκου 
πελατών που τελικά παρουσιάζεται (Yield management). 

Διαχειριστείτε την πελατεία σας με έξυπνους τρόπους

●  Εξυπηρετήστε τον κάθε πελάτη άμεσα. Διαχωρίστε τις εργασίες του προσωπικού 
(καλωσόρισμα-οικοδεσπότης, σέρβις, βοηθητικές εργασίες). Τοποθετήστε τους πιο 
έμπειρους και πιο εκπαιδευμένους εργαζόμενους στα νευραλγικά σημεία, ανάλογα με 
το τμήμα που εργάζονται και με την επισκεψιμότητα που περιμένετε. Καθορίστε χρο-
νικά την αναμονή, πχ τρία λεπτά το μέγιστο για αναμονή τραπεζιού. Στο τέταρτο λεπτό 
κερνάτε ποτό. 

●  Δημιουργήστε έναν ευέλικτο κατάλογο με λίγα υλικά και πολλές τεχνικές. Καθορίστε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για όλα τα εδέσματά σας. Για παράδειγμα τα ορεκτικά 
πρέπει να σερβίρονται μέσα σε επτά λεπτά και τα κυρίως μέσα σε 25΄. Ο μέσος όρος 
παραμονής κάθε πελάτη (τραπεζιού) πρέπει να είναι μία ώρα και 20 λεπτά. Καταργήστε 
ή τροποποιήστε τα πιάτα που χρειάζονται πολύ χρόνο, τόσο για την προετοιμασία και την 
παρασκευή όσο και για την ανάλυσή τους από το σερβιτόρο. 

●  Προβλέψτε χώρο όπου θα μπορούν να περιμένουν οι πελάτες που έχουν σειρά για να 
καθίσουν στο επόμενο τραπέζι που θα αδειάσει. Εάν δεν υφίσταται μπαρ εστιατορίου, 
είναι έξυπνο να τοποθετήσετε έναν πάγκο αναμονής στην είσοδο του καταστήματος, ώστε 
αυτό να κάνει ποιοτική την ώρα τόσο των καθήμενων, όσο και των όρθιων πελατών.

●  Αξιοποιήστε το χρόνο αναμονής τοποθετώντας στην είσοδο εφημερίδες, περιοδικά, free 
press, τηλεόραση πλάσμα, οθόνες υπολογιστών όπου προβάλλεται για παράδειγμα μια 
συναυλία ή ένα ντοκιμαντέρ ή μια εκπομπή μαγειρικής δημιουργημένη από εσάς. Αυτό 
δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη σας να περάσει καλά μέχρι να έρθει η ώρα να καθίσει 
στο επόμενο άδειο τραπέζι.

●  Επίσης μπορείτε να απασχολήσετε δημιουργικά τους πελάτες σας κατά τη διάρκεια της 
αναμονής δίνοντάς τους να λύσουν ένα κουίζ σε σχέση με τον κατάλογό σας. Ο διαγω-
νισμός αυτός βοηθά στη δημιουργία κλίματος χαλαρότητας και ομαλής προσαρμογής 
στο περιβάλλον του καταστήματος. 

Δοκιμασμένες συμβουλές για δύσκολους ή εξαγριωμένους πελάτες:

●  Μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να παρασυρθεί σε λογομαχία όσο επιθετικός και να 
είναι ο πελάτης σας. «Καταπιείτε το δίκιο σας».

●  Αποφεύγετε αρνητικές εκφράσεις. Δοκιμάστε θετικές φράσεις όπως «καταλαβαίνω 
γιατί ενοχληθήκατε» ή «λυπούμαι ειλικρινά για ό,τι συνέβη». Έτσι θα ζεστάνετε το ψυχρό 
κλίμα.

●  Μην προσποιείστε ότι προσέχετε. Οι πελάτες διαισθάνονται την προσποίηση και η απλή 
ενόχληση γίνεται εκνευρισμός. Δώστε τους την ειλικρινή και αδιάσπαστη προσοχή σας.

●  Δεν αρκεί να καταγράψετε τα στοιχεία του προβλήματος. Προσπαθήστε να συλλάβετε τα 
συναισθήματα του πελάτη και να απευθυνθείτε σε αυτά.
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●  Μην αφήνετε αγενείς εκφράσεις ή συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις να σας εκνευρί-
σουν. Αφήστε τον πελάτη να εκτονωθεί. Αν αντέξετε και δείξετε κατανόηση και συμπά-
θεια, μπορεί και εκείνος να ανταποκριθεί ανάλογα.

●  Μη διακόπτετε και μη συμπληρώνετε τη φράση του όταν «νομίζετε» ότι γνωρίζετε τι 
ακολουθεί. Αφήστε τον να σας εκφράσει το παράπονό του με δικά του λόγια.

●  Κοιτάξτε τον στα μάτια. Θυμηθείτε τι σας έλεγαν οι γονείς σας όταν ήσασταν παιδιά: «κοίτα 
με όταν σου μιλάω». Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τους προσέχεις όταν τους κοιτάς.

●  Προσπαθήστε να δείξετε ότι κατανοείτε το πρόβλημα και ζητήστε επιβεβαίωση γι’ αυτό. 
Φράσεις όπως «για να δω αν κατάλαβα» ή «νομίζω ότι έχω καταλάβει» υποδηλώ-
νουν διάθεση για επικοινωνία και βοηθούν τον πελάτη να δώσει εξηγήσεις με θετικό 
πνεύμα.

●  Μην αφήνετε τις προκαταλήψεις και τις ιδεοληψίες σας να σας επηρεάζουν.
●  Ζητήστε συγγνώμη, βεβαιώστε τον πελάτη για το ενδιαφέρον σας να βρεθεί λύση στο 

πρόβλημα. Ρωτήστε τον τι προτείνει, κάντε μια σύνοψη όσων συμφωνήσατε για να 
έχετε κοινή κατανόηση και τελειώστε τη συζήτηση σε όσο το δυνατόν πιο ευχάριστο 
κλίμα.

5.1.3.8.   Παράδειγμα και εφαρμογή πολιτικής και στρατηγικής  
για μπιραρία (pub)

Κοινωνικό-οικονομικά στοιχεία (προφίλ πελατών): 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πρωί
16-20 χρονών (Σχολείο, φοιτητές)

20-60 χρονών (υπάλληλοι γραφείων)

Καφέ στο σαλόνι και σε φελιζόλ. 
Πρωινό: τοστ

Μεσημέρι
16-40 χρονών (Μαθητές, φοιτητές, 

επαγγελματίες)
Ροφήματα μη αλκοολούχα (καφές, 

τσάι, σοκολάτα), μπίρα

Βράδυ
20-50 χρονών (κυρίως επαγγελματίες, 

φοιτητές)
Μπίρες, εδέσματα που συνοδεύουν 

την μπίρα

●  Μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες.
●  Άντρες και γυναίκες.
●  Έλληνες.
●  Αναζήτηση έμμεσου προϊόντος της επισιτιστικής επιχείρησης: διασκέδαση (σπορ), 

χαλάρωση (παρέες), νέες γνωριμίες.
●  Κόστος γεύματος: πρωινού= όσο στοιχίζει ένα τοστ ή μια τυρόπιτα στους συναγωνιστές, 

μεσημεριανού -βραδινού = αρχική τιμή 3 €, όσο ένα σάντουιτς από γυράδικο, μέγιστη 6 €.
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●  Πολιτική κόστους υλικών: 20% της τελικής τιμής.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια, η στρατηγική ανάπτυξης των γευμάτων ακο-
λουθεί τις παρακάτω αποφάσεις:
1.  Τα γεύματα θα πραγματοποιούνται σε à la carte με έμφαση στην επιλογή του πελάτη, 

δηλαδή να έχει δικαίωμα επιλογής σάλτσας.
2.  Τα εδέσματα θα είναι σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, λόγω εύκολης εύρεσης 

των υλικών καθώς και της σταθερής τους τιμής.
3.  Για κάθε εορταστική ημέρα θα προτείνεται ένα ανάλογο έδεσμα, πχ βραδιά σαμπά-

νιας και σολομού. Γιορτές: Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Αγίου Βαλεντίνου, απόκριες, 
Πάσχα.

4. Τα γεύματα πρέπει να αποτελούνται από υγιεινές φρέσκιες πρώτες ύλες.
5.  Καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια των γευμάτων θα υπάρχουν εδέσματα τα οποία 

θα έχουν στόχο να ικανοποιήσουν τις γυναίκες, οι οποίες αποτελούν το μοχλό κίνησης 
πελατών-αντρών.

6.  Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική επιλογής υλικών και τεχνικών χρήσεως 
αυτών.  Τα υλικά που επιλέχτηκαν για χρήση είναι υλικά τα οποία θα ανακυκλώνονται 
συνεχώς λόγο της συχνής ροής οποιουδήποτε εδέσματος. 

7.  ΠΟΤΑ: Η εμφιαλωμένη μπίρα έχει κέρδος 30% ενώ η βαρελίσια μπίρα έχει κέρδος 25% 
(με κατανάλωση το 50% του συνόλου των πωλήσεων).

Στρατηγική της επιχείρησης:

ΕΔΕΣΜΑΤΑ: κεράσματα

Συνοδευτικό έδεσμα Μπίρα Ποτό Κρασί
Σοκολάτα 
ή καφές

Χυμό ή 
κρύο τσάι

6 ταρτάκια γεμιστά με σάλτσες και αλλα-
ντικά σε πιατάκι με χαρτοπετσέτα (κρύο) 1η 1ο 1 ο

ξηροί καρποί σε πιατάκι 1ο

70 γρ νάτσος με τυρί σε μπολάκι (ζεστό) 2η

Μισή τορτίγια κομμένη σε λωρίδες σε 
πιατάκι (κρύο) σε πιάτο ορεκτικού 3η 2ο 2ο

6 τυροκροκέτες με σουσάμι σε πιατάκι 4 η 3ο 3ο

Κουλουράκια από ζαχαροπλαστείο σε 
πιατάκι

*

Αποξηραμένα φρούτα με φιστίκι Αιγίνης 
σε μπολάκι

*

Κέικ σε πιατάκι * *
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Προτάσεις εδεσμάτων: 

ΣΑΛΑΤΕΣ

Μαρούλι, κασέρι, ζαμπόν, μανιτάρι, αβγό βραστό.
Τομάτα, αγγούρι, ελιές μαύρες, κάπαρη, τυροκροκέτες με σουσάμι.
Ρόκα, μαρούλι, ρόδι, μανιτάρι, λιαστή τομάτα, σουσάμι.
Πατάτα βραστή, καλαμπόκι, κόκκινη πιπεριά, αβγό βραστό, ελιές πράσινες, καπνιστό  ψάρι 
(κολιός ή τσίρος).
Τονοσαλάτα με φασόλια κόκκινα, καλαμπόκι, μαϊντανός, κόλιανδρος, αγγουράκι τουρσί, 
κρεμμύδι και μαγιονέζα.

ΣΟΣ ΓΙΑ ΣΑΛΑΤΕΣ

Κοκτέιλ (μαγιονέζα, κέτσαπ, λεμόνι, αρωματικά).
Βινεγκρέτ (ελαιόλαδο, λεμόνι, μουστάρδα, αρωματικά).
Ντιάμπλ (μαγιονέζα, κονιάκ, ταμπάσκο).

ΚΡΥΟ Ή ΖΕΣΤΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 

Τσιαπάτα με προσούτο, τομάτα, κασέρι και σάλτσα πέστο βασιλικού.
Τσιαπάτα με σολομό, μανούρι, αγγουράκι τουρσί, βούτυρο.
Πανίνι με γαλοπούλα, κασέρι, τομάτα, μανιτάρι ψητό σος μαγιονέζα.
Πανίνι με μπριζόλα καπνιστή, αγγούρι, μαρούλι, αβγό, σος μαγιονέζα.
Τορτίγια με μπριζόλα καπνιστή, σαλάμι αέρος, τομάτα, αγγουράκι τουρσί, σος μουστάρδα.
Τορτίγια με γαλοπούλα, ζαμπόν, τομάτα, σος μουστάρδα.
Μπαγκέτα ολικής αλέσεως με ντομάτα, αγγούρι, ελιές, τυρί Φιλαδέλφεια νηστίσιμη βινε-
γκρέτ, αρωματικά χόρτα.
Τορτίγια με τσορίσο, πιπεριές ψητές, καπνιστό τυρί Μετσόβου, μανιτάρια, σος πικάντικη.
*Όλα τα σάντουιτς σερβίρονται με νάτσος.

ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ

Texas (ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι με ντομάτα, κασέρι, μπέικον και σος μπάρμπεκιου).
Milano (δύο ζουμερά μοσχαρίσια μπιφτέκια με ντομάτα, καλαμπόκι, κασέρι, σος πέστο)ν
Seville (αρωματισμένο μπιφτέκι λαχανικών, πιπεριές ψητές, σάλτσα τομάτας, σος πράσι-
νης ελιάς).
*Όλα τα hamburgers σερβίρονται με πατάτες τηγανητές, μίνι σαλάτα και σος.

ΦΟΥΡΝΙΣΤΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ

Τάρτα Κις με σπανάκι, μανιτάρι και μπέικον.
Τάρτα Κις με πέστο, προσούτο, παρμεζάνα και φύλλα ρόκας.
Τάρτα ντομάτας με μελιτζάνα, μανούρι και πέστο βασιλικού.
*Όλες οι τάρτες σερβίρονται ζεστά με μίνι σαλάτα.
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ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΝΙΕΣ ΜΕ ΑΒΓΟ 

Ομελέτα Βαρκελώνης (κρεμμύδι, πιπεριά πράσινη και κόκκινη, μαϊντανός, μυρωδικά).
Νορμανδική ομελέτα  (πατάτες, τυρί καμαμπέρ, κρεμμύδι).
Ομελέτα Σαρδηνίας ή πειρατική (μπέικον, παρμεζάνα, αντζούγια).
Ομελέτα Χαλκιδικής (ελιές, φέτα, κρουτόν αρωματισμένα με βότανα).

ΓΛΥΚΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ

Ομελέτα με σος μαρμελάδας πασπαλισμένη με κακάο και ζάχαρη. 
Ομελέτα με σος μελιού άνθους πορτοκαλιάς πασπαλισμένη με γύρη και ζάχαρη.
Σοκολάτα φοντί.
Τσιζκέικ με σος κόκκινου φρούτου.
Μπράουνις με σος μαστίχας Χίου.
Κορμός σοκολάτας με σος καραμέλας.
Φοντί σοκολάτας.
*Στα παραπάνω γλυκά μπορείτε να προσθέσετε μπάλες παγωτό της αρεσκείας σας.

5.1.4.  Μέθοδοι αύξησης ικανοποίησης πελατών

5.1.4.1.  Πυραμίδα του MASLOW

Ο Μάσλοου (1908-1970), σπουδαίος ψυχολόγος, δημιούργησε μια κλίμακα αναγκών που 
έγινε γνωστή ως η «πυραμίδα των αναγκών». Πιο συγκεκριμένα μίλησε για τις φυσιολο-
γικές ανάγκες, τις ανάγκες ασφάλειας, τις ανάγκες κοινωνικής αποδοχής, αυτοεκτίμησης 
και αυτογνωσίας.

Σχήμα 4.  Πυραμίδα του Maslow

Ονόμασε φυσιολογικές ανάγκες τις βασικές ανάγκες που έχει ο άνθρωπος, όπως για 
παράδειγμα την ανάγκη για αέρα, τροφή, ύπνο κλπ. Ονόμασε ανάγκες ασφάλειας τις ανά-
γκες στέγασης, προστασίας του σώματος από διάφορες επιθέσεις, την ανάγκη να είμαστε 
υγιείς, να έχουμε ψυχολογική προστασία. Τα δυο αυτά είδη αναγκών ικανοποιούν τα ζωικά 
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ένστικτα. Οι επόμενες ανάγκες ονομάζονται ανάγκες κοινωνικής αποδοχής και έχουν 
σχέση με την ανάγκη να έχουμε ένα κύρος στην κοινωνία, έναν κύκλο που μας αγαπά και 
μας αποδέχεται μέσα στον οποίο αισθανόμαστε καλά. Στην συνέχεια, στις ανάγκες αυτο� 
εκτίμησης ο άνθρωπος έχει ανάγκη να παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή, να βασίζε-
ται στα πόδια του και να έχει δικές του ιδέες και πιστεύω. Εδώ βρίσκονται και οι πελάτες 
σας! Δεν μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών σας εάν δεν έχουν πρώτα εξασφαλί-
σει τα τρία προηγούμενα επίπεδα της πυραμίδας.

Οι τελευταίες ανάγκες στην πυραμίδα είναι οι ανάγκες αυτοπραγμάτωσης. Οι ανάγκες 
αυτές περικλείουν την επιθυμία να εκπληρώσει ο άνθρωπος δυναμικά όλα αυτά που μπο-
ρεί να είναι, να είναι πιο ολοκληρωμένος, πιο «γεμάτος». Για να είναι κάποιος αυτοπραγμα-
τωμένος πρέπει να έχει ικανοποιήσει τις χαμηλότερες ανάγκες του. Λάβετε υπόψη σας ότι 
μόνο το 2% των ανθρώπων είναι πραγματικά αυτοπραγματωμένο.

5.1.4.2.  Η ψυχολογία του πελάτη

Κάθε άνθρωπος έχει ερεθίσματα από την παιδική ηλικία. Η δυσκολία προσδιορισμού μιας 
από τις τέσσερις γεύσεις καθώς και του προϊόντος είναι συχνό φαινόμενο. Η «αισθητη-
ριακή ολοκλήρωση» του ατόμου, η οποία συμβαίνει μέχρι τα παιδικά χρόνια και συνεχί-
ζει επ’ αόριστο αλλά σε μικρότερο βαθμό, πρέπει να «γυμναστεί» σωστά και αρκετά, ώστε 
το άτομο να είναι ικανό να επιλέγει την τροφή του. Τα εργαλεία επιλογής τροφίμου είναι η 
γεύση, η όσφρηση, η αφή (ιδιοδεκτικό) της γλώσσας, τα μάτια (χρώμα, σχήμα του τροφί-
μου) καθώς και η ακοή (πόσο τραγανό είναι κάτι τηγανητό, πώς ακούγεται το κόψιμο ενός 
τροφίμου). Τα ίδια εργαλεία χρησιμοποιεί και ο μάγειρας για τη δημιουργία των παρασκευ-
ασμάτων. Για παράδειγμα με την ακοή μπορεί να ελέγξει τη δύναμη της φωτιάς, εάν πρέπει 
να τη χαμηλώσει ή να τη δυναμώσει.  

Κάθε άνθρωπος έχει διδαχθεί ποιες τροφές είναι καλές και ποιες κακές. Τα τρόφιμα τα 
χωρίζουμε όλοι μας σε οικεία και άγνωστα. Οικεία ονομάζουμε ασυναίσθητα τα τρόφιμα 
και τα εδέσματα που γνωρίζουμε από την παιδική ηλικία μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι τα «σπαγγέτι με σάλτσα κιμά» και τα «κανελόνια με κιμά». Ενώ έχουν τα ίδια ακριβώς 
υλικά, οι μικροί πελάτες δεν τα τρώνε με ευχαρίστηση, ίσως διότι δεν είναι τόσο «παιχνι-
διάρικα». Ο Κλοντ Φίσλερ, κοινωνιολόγος, και ο Πολ Ροζέν, ψυχολόγος, αναφέρουν ότι οι 
πελάτες εστιατορίων αντιμετωπίζουν τα νέα φαγητά με κριτήριο την όψη ή τη γεύση τους 
με περιέργεια και καχυποψία (αυτό συνήθως ισχύει για ανθυγιεινό ή μη ασφαλές τρόφιμο). 
Το φαινόμενο αυτό αποκαλείται «παράδοξο του παμφάγου», διότι ενώ κάποιος μπορεί να 
τρώει τα πάντα, έχει μια τάση προς το γευστικό νεωτερισμό. Οι νέες γεύσεις δοκιμάζονται 
συχνά για κοινωνικούς λόγους, για πολιτιστικούς και τέλος για λόγους υγείας (όταν είναι 
επιβεβλημένο). 

Το ενδιαφέρον ή η απέχθεια για νέα τρόφιμα ή γεύσεις είναι θέμα κοινωνικών δομών, ανα-
ζήτησης ταυτότητας, κοινωνικών βλέψεων, απωθημένων (πχ ο φτωχός άνθρωπος θέλει 
να φάει μία φορά αστακό) πολιτιστικής υπεροψίας ή ακόμη και άγχους (Freedman, 2007: 
334). Η τεχνολογική εξέλιξη (και κυρίως η εξέλιξη της πληροφόρησης) καθώς και η αύξηση 
των ταξιδιών (ανακάλυψη νέων προορισμών και η συνεύρεση με αλλόθρησκους) βοή-
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θησε τους ανθρώπους στη «μειωμένη φοβία απέναντι στο νέο», όπως ονομάζουν  το φαι-
νόμενο οι ψυχολόγοι.

Σύμφωνα με τον Τζον Γιούρι, σύγχρονοι καταναλωτές εμφανίζονται μετά τη δεκαετία του 
1980, οπότε ανθίζει και το εμπόριο. Οι συγκεκριμένοι σνομπάρουν κάθε τι που είναι παρα-
δοσιακό και επιθυμούν το ξένο, το μακρινό, διαμέσου της γευστικής καινοτομίας.

5.1.4.3.  Η θεωρία ServQual

Στόχος κάθε επιχείρησης είναι η ικανοποίηση των πελατών της. Πώς όμως αντιλαμβά-
νεται ο πελάτης την ικανοποίηση των αναγκών του; Ποια είναι τα κριτήρια τα οποία αξι-
ολογεί; Πώς μπορείτε να τα μάθετε ώστε να γίνετε καλύτεροι; Όλα αυτά τα ερωτήματα θα 
προσπαθήσουμε να τα απαντήσουμε αναλύοντας μια σύγχρονη θεωρία του μάρκετινγκ, το 
ServQual (Service Quality =Υπηρεσία ποιότητας) το οποίο είναι κομμάτι της Διαχείρισης της 
Ποιότητας Υπηρεσιών.

Το μοντέλο ServQual αποτελεί μεθοδολογία και ταυτόχρονα εργαλείο ανάλυσης, ανάπτυξης 
και μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει σήμερα μια επισιτι-
στική επιχείρηση στους πελάτες της, προκειμένου αυτοί να είναι ευχαριστημένοι και πιστοί 
τόσο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διέπουν αυτά πριν και μετά την πώληση τους όσο 
και στις καθαρές μορφές υπηρεσιών χωρίς την πώληση απτών αγαθών.

Τέλος, θα δούμε την κριτική που έχει ασκηθεί στο μοντέλο αυτό με παρουσίαση μιας άλλης 
εκδοχής, του «Servperform», που εστιάζεται κυρίως στην απόδοση των υπηρεσιών και όχι 
στην ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών.

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ΜΟΡΦΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Η «υπηρεσία» σαν ορισμός αποτελεί μια οποιαδήποτε πράξη, έργο ή παράσταση που στην 
ουσία είναι κυρίως σε μη απτή μορφή και την οποία κάποιο συμβαλλόμενο μέρος παρέχει 
σε κάποιο άλλο, χωρίς να καταλήγει στην απόκτηση ιδιοκτησίας της. Η υλοποίησή της μπο-
ρεί να συνδέεται, μπορεί όμως και όχι, με κάποιο φυσικό προϊόν.

Οι τομείς στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες σήμερα είναι πάρα πολλοί. Μερικά παρα-
δείγματα είναι :

●  Δημόσιος Τομέας με υπηρεσίες όπως δικαστικές, εργασιακές, νοσοκομειακές, εκπαι-
δευτικές, στρατιωτικές, ταχυδρομικές, προστασίας των πολιτών (αστυνομία, πυροσβε-
στική), κλπ.

●  Ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας με υπηρεσίες όπως είναι τα μουσεία, τα φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα, οι εκκλησίες, διάφορα ιδρύματα, κλπ.

●  Επιχειρησιακός Τομέας με υπηρεσίες στις αεροπορικές γραμμές και γενικότερα στις 
μεταφορές, στις τράπεζες, στα ξενοδοχεία, σε ασφαλιστικές εταιρίες, σε εταιρείες συμ-
βούλων και πληροφορικής, σε λογιστικά γραφεία, σε μεσιτικές εταιρείες, σε δικηγορικά 
γραφεία, στις τηλεπικοινωνίες, στις επισκευές αυτοκινήτων, κλπ.
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Οι μορφές των Υπηρεσιών που συνήθως συναντάμε κατατάσσονται σε τέσσερις μεγάλες 
κατηγορίες (categories of service mix):

●  Φυσικά προϊόντα που συνοδεύονται από υπηρεσίες, μία ή περισσότερες, όπως είναι 
η μεταφορά και η παράδοση, η συντήρηση, η υποστήριξη, η κάλυψη εγγύησης, η επι-
σκευή αυτών των αγαθών πριν, αλλά κυρίως μετά, την πώληση τους.

●  Υβριδικές Υπηρεσίες που αντιστοιχούν εξίσου με την παροχή φυσικών αγαθών όπως 
είναι η παροχή φαγητού και υπηρεσιών σε εστιατόρια.

●  Υπηρεσίες που συνοδεύουν φυσικά προϊόντα ή άλλες υπηρεσίες, στις οποίες κυριαρ-
χεί η πρωταρχική υπηρεσία η οποία συνοδεύεται από πρόσθετες/συμπληρωματικές 
υπηρεσίες ή/και φυσικά προϊόντα. Παράδειγμα αποτελούν οι αεροπορικές εταιρείες. Η 
βασική υπηρεσία που προσφέρουν είναι η αερομεταφορά των επιβατών, επιπρόσθετα 
όμως παρέχουν φαγητό, ποτά, πώληση αφορολόγητων ειδών, καθώς και υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης των επιβατών μέσω του προσωπικού τους.

●  Καθαρόαιμες Υπηρεσίες που δε συνοδεύονται με φυσικά αγαθά ή άλλες υπηρεσίες 
όπως είναι η φυσιοθεραπεία, η φύλαξη παιδιών, η επίσκεψη σε γιατρό, δικηγόρο, συμ-
βολαιογράφο.

Τα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών σε αντίθεση με τα φυσικά αγαθά είναι τέσσερα:

●  Η έλλειψη απτότητας (Intangibility : Σε αντίθεση με τα φυσικά προϊόντα οι Υπηρε-
σίες δεν είναι συνήθως απτές, που σημαίνει ότι πριν αγοραστούν δεν μπορούμε να τις 
δούμε, να τις γευθούμε, να τις ακούσουμε, να τις αισθανθούμε. 

●  Η έλλειψη διαιρετότητας (Inseparability): Οι υπηρεσίες συνήθως παράγονται και κατα-
ναλώνονται ταυτόχρονα, σε αντίθεση με τα φυσικά προϊόντα που παράγονται και στη 
συνέχεια αποθηκεύονται, διανέμονται μέσω διαφόρων πιθανώς μεσαζόντων και κατα-
ναλώνονται αργότερα από τους αγοραστές. 

●  Μεταβλητότητα (Variability): Λόγω του ότι οι υπηρεσίες εξαρτώνται από το πού (τόπος), 
από το ποιος (άνθρωποι), από το πώς (μέσα και εξοπλισμός), από το πόσο (τιμή) και από 
το πότε παρέχονται είναι και μεταβλητές. 

●  Φθαρτότητα (Perishability):  Οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αποθηκευτούν όπως τα 
φυσικά προϊόντα. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει το χαρακτηριστικό της φθοράς που προ-
κύπτει από την αποθήκευση, όπως συμβαίνει με τα φυσικά προϊόντα. Υπάρχει όμως το 
χαρακτηριστικό της φθοράς της υπηρεσίας που προκύπτει από την κάλυψή της με το 
σωστό τρόπο και τη σωστή χρονική στιγμή που υπάρχει η ζήτηση εξυπηρέτησης. Πρέ-
πει να θέσετε αυστηρές προδιαγραφές στους προμηθευτές σας για τη συσκευασία των 
προϊόντων σας!

Οι Στρατηγικές Μάρκετινγκ των Υπηρεσιών αναπτύχθηκαν πολύ αργότερα απο τις στρα-
τηγικές εκείνες που αφορούσαν τα φυσικά αγαθά.

Στις γνωστές τέσσερις προσεγγίσεις του μάρκετινγκ για τα φυσικά προϊόντα, γνωστές ως 
4P (Place, Product, Promotion, Price, δηλαδή Τόπος, Προϊόν, Προώθηση, Τιμή), προστέθη-P (Place, Product, Promotion, Price, δηλαδή Τόπος, Προϊόν, Προώθηση, Τιμή), προστέθη- (Place, Product, Promotion, Price, δηλαδή Τόπος, Προϊόν, Προώθηση, Τιμή), προστέθη-Place, Product, Promotion, Price, δηλαδή Τόπος, Προϊόν, Προώθηση, Τιμή), προστέθη-, Product, Promotion, Price, δηλαδή Τόπος, Προϊόν, Προώθηση, Τιμή), προστέθη-Product, Promotion, Price, δηλαδή Τόπος, Προϊόν, Προώθηση, Τιμή), προστέθη-, Promotion, Price, δηλαδή Τόπος, Προϊόν, Προώθηση, Τιμή), προστέθη-Promotion, Price, δηλαδή Τόπος, Προϊόν, Προώθηση, Τιμή), προστέθη-, Price, δηλαδή Τόπος, Προϊόν, Προώθηση, Τιμή), προστέθη-Price, δηλαδή Τόπος, Προϊόν, Προώθηση, Τιμή), προστέθη-, δηλαδή Τόπος, Προϊόν, Προώθηση, Τιμή), προστέθη-
καν τρία ακόμη P για την κάλυψη και των υπηρεσιών. Αυτά είναι τα People (Άνθρωποι), 
Physical Evidence (Φυσική παρουσία) και Process (Διαδικασία).
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Οι στρατηγικές που έχει να διαχειριστεί ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών σήμερα είναι 
τρείς:

●  ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ: Συχνά αντιμετωπίζεται το πρόβλημα του πώς θα υπάρξει διαφο-
ροποίηση στην κάθε υπηρεσία. Οι πιο γνωστοί τρόποι διαφοροποίησης είναι η τιμή, 
η προσφορά καινοτομικών χαρακτηριστικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών και 
αγαθών, η παράδοση με ελκυστικούς και ειδικά εκπαιδευμένους τρόπους και τέλος 
η εικόνα/παρουσία (το image δηλαδή) μέσω συμβόλων, φίρμας και ειδικής προβολής 
του παρόχου και της κάθε υπηρεσίας.

●  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάρχουν επτά προσεγγίσεις για την αύξηση παραγωγικότητας 
των υπηρεσιών : Ανάπτυξη δεξιότητας εργαζομένων, Αύξηση του αριθμού υπηρεσιών 
έναντι μερικής μείωσης της ποιότητας (πχ περισσότεροι ασθενείς με λιγότερο χρόνο 
διαθέσιμο στον κάθε έναν), Βιομηχανοποίηση της υπηρεσίας με αυτοματοποίηση και 
τυποποίηση μέσω εξοπλισμού και σύγχρονων μεθόδων, Μείωση ή απαρχαίωση της 
υπηρεσίας με την αντικατάστασή της από ένα άλλο προϊόν, Σχεδίαση αποτελεσματικής 
υπηρεσίας, προβολή κινήτρων στους πελάτες για αντικατάσταση του εργατικού δυναμι-
κού, ανάπτυξη και διάθεση της τεχνολογίας και της διαχείρισης της πληροφορίας απευ-
θείας στους πελάτες.

●  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μπορεί να πετύχει και 
να κερδίσει μόνο όταν παρέχει υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας από τους ανταγω-
νιστές της και όταν υπερκαλύπτει τις προσδοκίες των πελατών στην αγορά και στον 
κλάδο των υπηρεσιών που δραστηριοποιείται. Οι προσδοκίες των πελατών σχηματίζο-
νται από την προηγούμενη τους εμπειρία, από την επιρροή των άλλων (word of mouth) 
και από τις προσωπικές ανάγκες. Μετά τη λήψη κάθε υπηρεσίας οι πελάτες συγκρί-
νουν συνήθως την προσδοκώμενη υπηρεσία έναντι της παρεχόμενης. Εάν αυτές συμ-
φωνούν ή η παρεχόμενη υπηρεσία είναι καλύτερη της αναμενόμενης, τότε οι πελάτες 
θα χρησιμοποιήσουν ξανά τον ίδιο πάροχο. Ένα σημαντικό μοντέλο που αναπτύχθηκε 
για την ποιότητα των υπηρεσιών είναι το «ServQual» το οποίο θα δούμε αναλυτικά στη 
συνέχεια.

Β. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η έννοια της ικανοποίησης του πελάτη έχει αλλάξει στο πέρασμα των χρόνων. Αρχικά η 
ικανοποίηση του πελάτη πίστευαν ότι είχε σχέση με την αξιολόγηση της υπηρεσίας. Πλέον 
οι τρόποι ικανοποίησης των πελατών είναι πιο πολύπλοκοι για τον κόσμο των επιχειρή-
σεων. Προς το παρόν, και με πολλούς τρόπους, η ικανοποίηση των πελατών στον κόσμο 
των επιχειρήσεων εξισώνεται με το κέρδος.

Γενικά, η ικανοποίηση του πελάτη μπορεί να εξεταστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους 
και με πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Πολλοί σχετίζουν την εξυπηρέτηση των πελατών 
με οικονομικές εξισώσεις. Άλλοι βλέπουν την ικανοποίηση του πελάτη σαν απλή τριάδα 
αξίας, εξυπηρέτησης και ποιότητας. Η ικανοποίηση του πελάτη εξετάζεται είτε από πρα-
κτική είτε από ακαδημαϊκή σκοπιά. Η ακαδημαϊκή σκοπιά αφήνει απέξω τις προσδοκίες 
συμπεριφοράς του πελάτη, ενώ η πρακτική σκοπιά έχει πάρα πολλές μεταβλητές. Άλλες 
είναι σημαντικές, άλλες όχι. Το υπόβαθρο  των πελατών δε λαμβάνεται υπόψη.
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Αυτοί που ασχολούνται με το θέμα από πρακτική σκοπιά θέλουν να κάνουν την ικανοποί-
ηση των πελατών όσο πιο εύκολη και κατανοητή γίνεται. Δε χρειάζεται να ξοδεύουν χρόνο 
και χρήμα, και συχνά δεν κατέχουν τα ποσά που απαιτούνται για έρευνες σχετικά με την 
ικανοποίηση των πελατών. Σύντομες και γρήγορες μετρήσεις της ικανοποίησης των πελα-
τών μπορεί να δημιουργήσουν δεδομένα που θα οδηγήσουν την εταιρεία σε λάθος εκτί-
μηση και κατεύθυνση που μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσει καταστροφικά αποτε-
λέσματα.

Έχουν γίνει ανάλογες έρευνες  όσον αφορά τη στρέβλωση των αποτελεσμάτων στη μέτρηση 
της ικανοποίησης των πελατών. Ο Πίτερσον εξέτασε διάφορα χαρακτηριστικά στη μέτρηση 
της ικανοποίησης των πελατών που στρέβλωσαν σημαντικά τα αποτελέσματα.

Γ. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ SERVQUAL

Η Ποιότητα Υπηρεσιών είναι μια γενική μέθοδος για τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών. 
Μετριέται η διαφορά μεταξύ της απόδοσης που αναμένεται από τους πελάτες και της από-
δοσης που προσφέρεται πραγματικά. Από αυτή τη διαφορά μετράται η ικανοποίηση των 
πελατών. 

SERVQUAL=

αναμενόμενη απόδοση για πελάτες – απόδοση 
(άποψη) προσωπικού + απόδοση υλικών + απόδοση τεχνικών βοηθημάτων

Το μοντέλο SERVQUAL αναπτύχθηκε από τους ZeithamL, Parasuraman και Berry. Η 
μεθοδολογία SERVQUAL είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση του 
τι εκτιμούν οι πελάτες και πόσο καλά οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις καλύπτουν τις ανά-
γκες και τις προσδοκίες των πελατών.

Η SERVQUAL παρέχει ένα σχέδιο που βασίζεται στις απόψεις των πελατών για μια επιχεί-SERVQUAL παρέχει ένα σχέδιο που βασίζεται στις απόψεις των πελατών για μια επιχεί- παρέχει ένα σχέδιο που βασίζεται στις απόψεις των πελατών για μια επιχεί-
ρηση (για μια αξιόλογη επιχείρηση, για την ακρίβεια). Επίσης το σχέδιο αυτό βασίζεται στη 
σπουδαιότητα της αξιολόγησης των βασικών πόρων, καθώς και στη σύγκριση ανάμεσα 
στο τι πιστεύουν οι εργαζόμενοι και στο τι αισθάνονται οι πελάτες. Παρέχει επίσης αναλυτι-
κές πληροφορίες σχετικά : 

●  Με τις προοπτικές για υπηρεσία που έχουν οι πελάτες.

●  Με τα επίπεδα απόδοσης της επιχείρησης όπως τα αντιλαμβάνονται οι πελάτες.

●  Με τα σχόλια και τις προτάσεις των πελατών.

●  Με τις εντυπώσεις των υπαλλήλων με σεβασμό στις προσδοκίες των πελατών και την 
ικανοποίησή τους.

Η Ποιότητα Υπηρεσιών έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα απλό αλλά αποτελεσματικό εργαλείο 
για πολλούς οργανισμούς.
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Το εργαλείο επιτρέπει στους οργανισμούς:

●  Να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν πού υπάρχουν κενά υπηρεσιών μέσα στον 
οργανισμό και μεταξύ του οργανισμού και των πελατών του.

●  Να θέσουν προτεραιότητες στα κενά αυτά σε σχέση με την επίπτωσή τους στην ποιό-
τητα των υπηρεσιών.

●  Να αναγνωρίσουν τους λόγους για την ύπαρξη των κενών.

●  Να συμπληρώσουν μια σειρά από διαδικασίες για τη συνεχόμενη επιθεώρηση και τον 
καθορισμό της ποιότητας υπηρεσιών των πελατών.

Γενικά η μεθοδολογία SERVQUAL βοηθά στην αναγνώριση των προοπτικών της ποιότητας 
υπηρεσιών των πελατών.

Δ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η SERVQUAL είναι μεθοδολογία που καθορίζει τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών. Οι 
διαστάσεις ποιότητας, με παραδείγματα ερωτήσεων που αναφέρονται σε αυτές προκειμέ-
νου να απαντήσουν στην παροχή της ποιότητας των υπηρεσιών, ακολουθούν στον παρα-
κάτω πίνακα :

Διαστάσεις Ποιότητας Παραδείγματα ερωτήσεων

Απτή Διάσταση
Εμφάνιση φυσικών εγκαταστά-
σεων, εξοπλισμού, προσωπι-
κού κλπ.

●  Είναι οι εγκαταστάσεις ελκυστικές;
●  Είναι το προσωπικό ντυμένο κατάλληλα;  
●  Η τεχνολογία είναι μοντέρνα;

Αξιοπιστία
Η ικανότητα να παρέχεται η υπη-
ρεσία αξιόπιστα και εύστοχα.

●  Η υπηρεσία παρέχεται σωστά την πρώτη φορά; 
●  Το επίπεδο υπηρεσιών είναι ίδιο όλες τις ώρες της ημέ-

ρας και για όλα τα μέλη του προσωπικού; 

Ανταπόκριση
Η θέληση για βοήθεια των πελα-
τών προκειμένου να τους παρα-
σχεθεί η υπηρεσία.

● Όταν υπάρχει πρόβλημα, η επιχείρηση ανταποκρίνεται σε 
αυτό γρήγορα;

●  Το προσωπικό είναι διατεθειμένο να απαντήσει σε απο-
ρίες των πελατών; 

●  Οι καταστάσεις αντιμετωπίζονται με φροντίδα και σοβα-
ρότητα;

Ικανότητα 
Η κατοχή των απαραίτητων δεξι-
οτήτων και της απαραίτητης γνώ-
σης για την παροχή της υπηρε-
σίας.

●  Μπορεί  το προσωπικό να παρέχει υπηρεσία χωρίς να 
χρονοτριβεί; 

●  Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα κατάλληλα και τα 
πιο σύγχρονα; 

●  Μπορεί το προσωπικό να χρησιμοποιεί την τεχνολογία 
γρήγορα και ικανότατα;

●  Το προσωπικό γνωρίζει τι κάνει; 
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Ευγένεια
Ευγένεια, σεβασμός,  φιλικότητα 
του προσωπικού που έρχεται σε 
επαφή με τον πελάτη.

●  Το μέλος του προσωπικού είναι ευχάριστο απέναντι στον 
πελάτη; 

●  Το μέλος του προσωπικού δέχεται τις τυχόν ερωτήσεις 
του πελάτη χωρίς να γίνεται αγενής;

●  Τα άτομα που απαντούν στο τηλέφωνο θεωρούνται 
ευγενή; 

Εμπιστοσύνη 
Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια του 
παρόχου των υπηρεσιών.

●  Το κατάστημα που παρέχει τις υπηρεσίες έχει καλή φήμη;
●  Το κατάστημα εγγυάται για την ποιότητα των υπηρεσιών 

του;

Ασφάλεια 
Ελευθερία από κίνδυνο, ρίσκο, 
αμφιβολία.

●  Είναι ασφαλής η χρήση του εξοπλισμού; 
●  Είναι τα έγγραφα και οι πληροφορίες που παρέχονται 

στον πελάτη ασφαλείς; 
●  Είναι τα  αρχεία των πελατών ασφαλή από παράνομη 

χρήση;
●  Μπορεί ο πελάτης να είναι σίγουρος ότι η υπηρεσία που 

του παρασχέθηκε έγινε σωστά;

Προσέγγιση
Ευκολία στην επαφή.

●  Πόσο εύκολο είναι να μιλήσει κανείς σε κάποιο μέλος του 
προσωπικού όταν έχει κάποιο πρόβλημα; 

●  Είναι εύκολο να προσεγγίσει κανείς το κατάλληλο μέλος 
του προσωπικού: Ιδιαιτέρως; Τηλεφωνικά; Μέσω email;

Επικοινωνία
Το να κρατά κανείς τους πελά-
τες πληροφορημένους σε μια 
γλώσσα που καταλαβαίνουν.

●  Μπορεί το μέλος του προσωπικού να ακούσει το πρό-
βλημα του πελάτη και να επιδείξει κατανόηση και ενδια-
φέρον;

●  Το προσωπικό αποφεύγει να χρησιμοποιεί τεχνικούς 
όρους όταν μιλά με τους πελάτες; 

●  Το μέλος του προσωπικού θα ενημερώσει αν κάποιο 
ραντεβού ακυρωθεί;

Κατανόηση στον πελάτη
Η προσπάθεια να μάθουν τους 
πελάτες και τις ανάγκες τους.

●  Υπάρχει περίπτωση κάποιος από το προσωπικό να ανα-
γνωρίζει κάθε τακτικό πελάτη και να χρησιμοποιεί το 
μικρό του όνομα;

●  Το προσωπικό προσπαθεί να κατανοήσει ποιοι είναι οι 
συγκεκριμένοι στόχοι του πελάτη;

●  Το επίπεδο της υπηρεσίας και του κόστους της υπηρεσίας 
συμβαδίζει με το τι απαιτεί και τι έχει να δώσει ο πελάτης;

Οι πέντε πιο αντιπροσωπευτικές από τις παραπάνω διαστάσεις για το εργαλείο μέτρησης 
της ποιότητας υπηρεσιών SERVQUAL είναι κατά σειρά σημαντικότητας :

●  Η Αξιοπιστία (Reliability)-το να γίνεται αυτό που λένε ότι θα γίνει, στην ώρα του και 
συγκεκριμένα.
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●  Η Ανταπόκριση (Responsiveness)�η θέληση για παροχή βοήθειας και η ανταπόκριση 
σε συγκεκριμένες απαιτήσεις.

●  Η Εγγύηση (Assurance)-η κατοχή των απαιτούμενων ικανοτήτων για την παροχή της 
υπηρεσίας καθώς και τη μετάδοση της εμπιστοσύνης.

●  Κατανόηση (Empathy)-δείχνει την κατανόηση των αναγκών των πελατών και την 
παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

●  Απτή διάσταση (Tangibility)-περιλαμβάνει φυσική εμφάνιση των ατόμων και των εγκα-
ταστάσεων.

Ε. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ SERVQUAL

To SERVQUAL είναι ένα εργαλείο μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών, το οποίο σχεδιά- SERVQUAL είναι ένα εργαλείο μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών, το οποίο σχεδιά-SERVQUAL είναι ένα εργαλείο μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών, το οποίο σχεδιά- είναι ένα εργαλείο μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών, το οποίο σχεδιά-
στηκε από τους Berry, Parasuraman και ZeithamL στα μέσα της δεκαετίας του ‘80. Το έργο 
ξεκίνησε από το Marketing Science Institute και η ανάπτυξή του έγινε σε διάφορες φάσεις 
σε μια περίοδο επτά ετών. 

Η Πρώτη Φάση της έρευνας περιελάμβανε εκτεταμένη ποιοτική εργασία για να καθοριστεί 
το πρωτότυπο μοντέλο για την ποιότητα υπηρεσιών. Η Δεύτερη Φάση αποτελούνταν από 
ένα εμπειρικό μέρος που προερχόταν από έρευνα της οπτικής γωνίας του πελάτη και κατέ-
ληγε σε μια πρώιμη έκδοση του εργαλείου SERVQUAL.

Η Τρίτη Φάση περιελάμβανε εμπειρική εργασία από το μέρος του μοντέλου που αφορούσε 
τον πάροχο υπηρεσιών. Αυτή ήταν η πιο εκτεταμένη φάση του έργου και αφορούσε και 
μέλη βιομηχανικών υπηρεσιών. Από αυτή τη Φάση έξι βιομηχανίες-πάροχοι υπηρεσιών 
έδωσαν έμφαση: στην επισκευή συσκευών, σε πιστωτικές κάρτες, σε ασφάλεια, σε υπερα-
στικά τηλεφωνήματα, στον τουρισμό (φιλοξενία, εστίαση).

Η Τέταρτη Φάση έδινε έμφαση στις προσδοκίες των πελατών για τις υπηρεσίες. Η αρχική 
μεθοδολογία για τη λήψη πληροφοριών σε αυτή τη Φάση ήταν η έμφαση σε μεγάλες ομά-
δες καταναλωτών.

Το SERVQUAL είναι το πιο δοκιμασμένο και αναγνωρισμένο εργαλείο για την μέτρηση της 
ποιότητας υπηρεσιών που παρέχεται στους πελάτες και έχει δοκιμαστεί σε μια ποικιλία από 
βιομηχανίες.

Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει κάποιους περιορισμούς στο πρωτότυπο έγγραφο ServQual 
και έχουν κάνει δοκιμαστικές αλλαγές. Οι Dabholkar, Thorpe και Dayle υιοθέτησαν το 
ServQual στη λιανική βιομηχανία. Βρήκαν ότι υπήρχε ανάγκη να διαφοροποιήσουν τα 
χαρακτηριστικά που θεωρούνταν πιο κατάλληλα από τους πελάτες λιανικής. Έτσι, χαρακτη-
ριστικά όπως επιλογή προϊόντων, πολιτικές επιστροφής εμπορευμάτων και άλλες προστέ-
θηκαν στην έρευνα. Το ServQual επίσης υιοθετήθηκε και δοκιμάστηκε και σε άλλες «αγο-ServQual επίσης υιοθετήθηκε και δοκιμάστηκε και σε άλλες «αγο- επίσης υιοθετήθηκε και δοκιμάστηκε και σε άλλες «αγο-
ρές», όπως η εκπαίδευση και οι ιατρικές υπηρεσίες.
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MANAGEMENT SYSTEMS

Word of Mouth 
Communications

Pers and Needs Past Experience

Expected Service

Perceived Service

External 
Communications 

to Consumers

What the Customer Gets

The Specification of 
the Service

The Intended 
Service

A whole way of thinking
ce Quality Microworld

CONSUMER

MARKETER
GAP 1

GAP 5

GAP 3

GAP 2

GAP 4

Σχεδιάγραμμα 1.  Μοντέλο ServQual 

Οι πελάτες, όπως βλέπετε στο παραπάνω σχεδιάγραμμα που αντιπροσωπεύει το μοντέλο 
του ServQual, έχουν κάποιες προσδοκίες από την επιχείρηση, οι οποίες σχετίζονται με τέσ-ServQual, έχουν κάποιες προσδοκίες από την επιχείρηση, οι οποίες σχετίζονται με τέσ-, έχουν κάποιες προσδοκίες από την επιχείρηση, οι οποίες σχετίζονται με τέσ-
σερις παράγοντες: 

●  Επικοινωνία και πληροφορίες που παρέχονται από φίλους και γνωστούς (Word of 
Mouth).

●  Προσωπικές ανάγκες (Personal needs).

●  Προηγούμενη εμπειρία (Past experience).

●  Επικοινωνία από την ίδια την εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες (External communi-External communi- communi-communi-
cations to consumers).

Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία SERVQUAL η ποιότητα υπηρεσιών καθορίζεται από το 
γενικό κενό μεταξύ αυτού που αναμενόταν και αυτού που παραδόθηκε. Αυτό σημαίνει ότι:

●  Η ποιότητα υπηρεσιών είναι σχετική, όχι απόλυτη.

●  Διαφορετικοί πελάτες μπορεί να εκλάβουν διαφορετικά το επίπεδο ποιότητας υπηρε-
σιών.

●  Η ποιότητα καθορίζεται από τον πελάτη που έχει «όλες τις ψήφους», όχι από τον πάροχο 
των υπηρεσιών.

●  Η ποιότητα των υπηρεσιών μπορεί να επιτευχθεί είτε με την κάλυψη (ή υπερκάλυψη 
των προσδοκιών) είτε με την αλλαγή των προσδοκιών.

Στο μοντέλο ServQual υπάρχουν πέντε κενά (gaps) που περιβάλλουν το γενικό αυτό κενό. 
Η ανάλυσή τους προσπαθεί να εξακριβώσει τα αίτια της μείωσης της ποιότητας των υπη-
ρεσιών σε κάθε μία ή σε όλες τις διαστάσεις που προαναφέρθηκαν.
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Τα πέντε αυτά κενά (Gaps) επιγραμματικά είναι τα εξής:

●  Κενό μεταξύ προσδοκιών πελάτη και αντίληψή τους από τη διοίκηση (Gap 1).

●  Κενό μεταξύ αντίληψης από τη διοίκηση και των προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών 
(Gap 2).

●  Κενό μεταξύ προδιαγραφών ποιότητας και παράδοσης υπηρεσιών (Gap 3).

●  Κενό μεταξύ παράδοσης υπηρεσιών και επικοινωνίας υπηρεσιών προς τους πελάτες 
(Gap 4).

●  Κενό μεταξύ αντιλαμβανόμενων και προσδοκώμενων υπηρεσιών από τον πελάτη (Gap 
5).

Όπως βλέπετε και στο σχήμα, το Gap 5 είναι από τη μεριά του πελάτη (πάνω από τη δια-Gap 5 είναι από τη μεριά του πελάτη (πάνω από τη δια- 5 είναι από τη μεριά του πελάτη (πάνω από τη δια-
χωριστική γραμμή που διαφοροποιεί τον πελάτη από τον οργανισμό) και αφορά καθαρά το 
πώς αυτός αντιλαμβάνεται μια υπηρεσία έναντι αυτής που προσδοκά. Αντίθετα, τα Gap1 
έως και Gap4 αφορούν την επιχείρηση και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

ΣΤ. ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Gap 1): Κενό στην κατανόηση των προσδοκιών του πελάτη

Το  πρώτο κενό  είναι αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ τού τι περιμένουν οι πελάτες και 
του πώς η διοίκηση αντιλαμβάνεται αυτές τις προσδοκίες. Για παράδειγμα, οι πελάτες μιας 
ταβέρνας περιμένουν ποιοτικό και διαφορετικό φαγητό από αυτό που τρώνε στο σπίτι τους. 
Εάν ο ιδιοκτήτης τούς προσφέρει τα ίδια εδέσματα (για παράδειγμα έτοιμη τυροκαυτερή), 
την οποία ο πελάτης γεύεται και στο σπίτι του, τότε δεν υπάρχει ορθή ανταπόκριση. Συνή-
θως το κενό αυτό προκύπτει επειδή οι επιχειρήσεις παραβλέπουν ή υποτιμούν την ανάγκη 
να κατανοήσουν πραγματικά τις προσδοκίες των πελατών τους. 

Αντιμετώπιση του προβλήματος:

Έρευνα αγοράς (Market Research)

Οι στρατηγικές έρευνας αγοράς που μπορούν να εφαρμοστούν είναι:

●  η διαχείριση των παραπόνων των πελατών

●  η έρευνα του τι ζητούν οι πελάτες από παρόμοιους κλάδους αγοράς

●  η έρευνα σε ενδιάμεσους-μεσάζοντες

●  η έρευνα σε μεγάλους πελάτες-κλειδιά

●  η αξιολόγηση της ικανοποίησης μέσω ατομικών συναλλαγών

Ενδυνάμωση επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και πελατών

Όσο πιο μεγάλη είναι μια επιχείρηση τόσο πιο δύσκολο είναι για τη διοίκηση να επικοινω-
νήσει απευθείας με τους πελάτες και τόσο λιγότερες πληροφορίες από πρώτο χέρι έχει 
σχετικά με τις προσδοκίες των πελατών. Το ένα στα εννέα τραπέζια των πελατών δεν ανα-
φέρουν τη δυσαρέσκειά τους. 
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Ορθή διαχείριση τροφίμων

Στην περίπτωση της αποθήκευσης θα πρέπει να τηρείται ο κανόνας LIFO (Last In, First 
Out4) και FIFO (First In, First Out)5.

(Gap 2): Κενό στα πρότυπα των υπηρεσιών

Το δεύτερο κενό είναι αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ  των προδιαγραφών που έχει θέσει 
η διοίκηση για την παροχή των υπηρεσιών και των προσδοκιών που έχουν οι πελάτες. Η 
διοίκηση μπορεί να έχει αντιληφθεί σωστά τις προσδοκίες των πελατών αλλά να μην έχει 
θέσει τις σωστές προδιαγραφές. Για παράδειγμα, οι εστιάτορες μπορεί να δώσουν εντολή 
στους σερβιτόρους να προσφέρουν γρήγορες υπηρεσίες χωρίς όμως να τις προσδιορί-
σουν ποσοτικά. Κάτι τέτοιο συχνά απαιτεί την αλλαγή της διαδικασίας με την οποία επιτυγ-
χάνεται η διεξαγωγή της υπηρεσίας. Η αλλαγή μπορεί να απαιτεί και αλλαγή εξοπλισμού ή 
τεχνολογίας.

Αντιμετώπιση του προβλήματος:
Δέσμευση της διοίκησης για ποιότητα υπηρεσιών

Πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι είναι αφοσιωμένες στην ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά 
η δέσμευσή τους είναι από μια πιο τεχνική άποψη. Ποιότητα των υπηρεσιών σε πολλές 
εταιρείες σημαίνει να καλύπτονται τα πρότυπα παραγωγικότητας της επιχείρησης καθώς 
και η αποδοτικότητα, πράγματα που συνήθως οι πελάτες δεν επιθυμούν ή δεν προσέχουν. 
Η παροχή ποιότητας υπηρεσιών απαιτεί ηγεσία και δέσμευση από τα υψηλά κλιμάκια της 
διοίκησης. Αν υπάρχει αυτή η δέσμευση τότε τα μεσαία στελέχη μπορούν να την περάσουν 
προς τους κατώτερους υπαλλήλους, και με αυτό τον τρόπο θα λειτουργήσουν οι προδια-
γραφές που έχουν τεθεί.

Προοπτική ότι η επιχείρηση μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της

Αυτή η προοπτική είναι αποτέλεσμα ενός βραχυπρόθεσμου τρόπου σκέψης από την 
πλευρά των μάνατζερ, μιας απροθυμίας να σκεφτούν δημιουργικά και αισιόδοξα σχετικά 
με τις ανάγκες των πελατών τους. Αποτελεί επίσης δικαιολογία για να διατηρήσουν την 
υπάρχουσα τάξη πραγμάτων.

Τυποποίηση των εδεσμάτων

Ορισμένα στελέχη αλλά και μάνατζερ πιστεύουν ότι οι υπηρεσίες και τα εδέσματα δεν μπο-
ρούν να τυποποιηθούν. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό προκειμένου να υπάρχει παροχή υπηρε-
σίας υψηλής ποιότητας. Πολλές φορές κυριαρχεί η αντίληψη ότι η τυποποίηση  των καθη-
κόντων είναι απρόσωπη, ανεπαρκής και δεν περιλαμβάνεται στα συμφέροντα των πελατών.

4. LIFO: χρησιμοποιείται για περιπτώσεις προϊόντων που αγοράστηκαν με έκπτωση ή είναι μέρος συνό-
λου που πρέπει να αξιοποιηθεί πριν χαλάσει. Για παράδειγμα επιλέγουμε τις πιο κόκκινες τομάτες για 
σαλάτα.

5. FIFO: χρησιμοποιείται για περιπτώσεις προϊόντων με ημερομηνία λήξης, πχ κονσέρβες μανιτάρι με 
ημερομηνίες λήξης 12/09/2012 η μία και 25/12/2012 η άλλη. Η πρώτη μπήκε στην αποθήκη πρώτη, 
αλλά επειδή έχει μικρότερη ημερομηνία λήξης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν από τη δεύτερη.
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Στοχοθέτηση ποιότητας

Εταιρείες οι οποίες  είναι επιτυχημένες στο να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας συνή-
θως θέτουν στόχους και προδιαγραφές για να καθοδηγήσουν τους εργαζόμενους.

(Gap 3): Κενό στην παράδοση της υπηρεσίας

Το τρίτο κενό είναι αποτέλεσμα ασυμφωνίας μεταξύ των προδιαγραφών που έχουν τεθεί 
από τη διοίκηση και της υπηρεσίας που παραδίδεται από το προσωπικό της «πρώτης γραμ-
μής».

Αντιμετώπιση του προβλήματος

Προσδιορισμός ρόλων στους εργαζομένους

O ρόλος της θέσης του κάθε εργαζομένου σε μια επιχείρηση αντιπροσωπεύει το σύνολο 
των συμπεριφορών και των δραστηριοτήτων του ατόμου που κατέχει τη θέση αυτή. Όταν 
οι εργαζόμενοι δεν κατέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες ή την απαραίτητη εκπαίδευση ή 
δεν τους έχει δοθεί ακριβής περιγραφή της θέσης εργασίας τους (job description) ώστε να 
κάνουν την δουλειά τους σωστά, τότε λέμε πως οι ρόλοι τους είναι ασαφείς ή διφορούμε-
νοι. Είναι αβέβαιοι για το τι προσδοκούν από αυτούς οι διευθυντές τους και γενικά οι προ-
ϊστάμενοί τους, αλλά και πώς να ικανοποιήσουν αυτές τις προσδοκίες από την πρόσληψή 
τους. Συνήθως οι ρόλοι μπερδεύονται και συγκρούονται μεταξύ τους.

Κατάλληλη επιλογή προσωπικού

Πολλές έρευνες έδειξαν ότι προβλήματα σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών συχνά 
προκύπτουν επειδή το προσωπικό δεν κατέχει τις κατάλληλες θέσεις, δηλαδή δεν έχει τα 
απαραίτητα προσόντα. Επειδή οι δουλειές που ασχολούνται με άμεση επαφή και εξυπηρέ-
τηση πελατών βρίσκονται σε χαμηλότερα κλιμάκια των οργανογραμμάτων (bottom line), 
το προσωπικό που κατέχει συνήθως τέτοιες θέσεις περιλαμβάνει εργαζομένους με περι-
ορισμένη μόρφωση που πληρώνονται λίγο. Μπορεί λοιπόν να έχουν έλλειψη γλωσσικών, 
διαπροσωπικών και άλλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων για να εξυπηρετήσουν σωστά τους 
πελάτες τους. Η συνεχής επιμόρφωσή τους είναι επιτακτική ανάγκη.

Χρήση τεχνολογίας

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας βασίζεται σημαντικά και στην καταλληλότητα 
των εργαλείων (τεχνολογικών, όπως PDA για μεγάλες αποστάσεις) που χρησιμοποιούν οι 
εργαζόμενοι για την παροχή της υπηρεσίας. 

Εικόνα 4.  Παραγγελιοληψία με PDA
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Έχουν ωστόσο παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου μεταπτώσεις της ποιότητας των υπηρεσιών 
προκλήθηκαν από την έλλειψη απαραίτητης τεχνολογίας αλλά και τεχνογνωσίας.

Εφαρμογή συστημάτων ελέγχου

Στα συστήματα ελέγχου η απόδοση των εργαζομένων παρακολουθείται και ανταμείβεται, 
όχι μόνο για την παροχή ποιοτικής υπηρεσίας, αλλά και για άλλους λόγους της επιχείρη-
σης. Πρέπει να δίνονται κίνητρα (πχ ένα επιπλέον ρεπό στον καλύτερο υπάλληλο του μήνα 
ο οποίος ψηφίζεται από όλο το προσωπικό).

Ομαδικότητα στην εργασία

Η αξία της συνεργασίας μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών είναι σημαντικό θέμα στη 
μελέτη της ποιότητας των υπηρεσιών. Μια άποψη της συνεργασίας είναι το ποιοι εργαζό-
μενοι βλέπουν άλλους εργαζόμενους ως πελάτες.

(Gap 4): Κενό στην κάλυψη των επικοινωνούμενων υποσχέσεων 

Οι προσδοκίες των πελατών επηρεάζονται από τις εταιρικές δηλώσεις και προβολές που 
κάνει η εταιρεία μέσω των εκπροσώπων πωλήσεων και των μέσων προώθησής της (δια-
φημίσεις, φυλλάδια, πωλητές, μεσάζοντες).

Το τέταρτο κενό λοιπόν είναι αποτέλεσμα ασυμφωνίας μεταξύ της υπηρεσίας που παρέχε-
ται και των μηνυμάτων και υποσχέσεων που δίνονται στους πελάτες από την εταιρεία σχε-
τικά με το τι να προσδοκούν.

Εάν ένα φυλλάδιο ενός φαστ φουντ παρουσιάζει σε φωτογραφίες όμορφα εδέσματα με έξι 
σουτζουκάκια, αλλά τελικά στην παραγγελία υπάρχουν πέντε τεμάχια, τότε η επικοινωνία 
αυτή δεν ταυτίζεται με αυτό που περίμεναν να βρουν οι πελάτες.

Αντιμετώπιση του προβλήματος:
●  Αληθινές υποσχέσεις.
●  Ευγένεια και όχι οικειότητα με τους πελάτες.
●  Καλή εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων και της διοίκησης (προσοχή στις 

κρατήσεις).

Συμπεράσματα

Είναι προφανές από όλα τα παραπάνω ότι η κατανόηση των προσδοκιών των πελατών 
είναι βασική για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Η έννοια της ικανοποίησης του πελάτη (Customer Satisfaction) σχετίζεται με την ποιότητα 
των υπηρεσιών (SERVQUAL), και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ένας οργανι-SERVQUAL), και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ένας οργανι-), και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ένας οργανι-
σμός σχετίζεται άμεσα με την κερδοφορία του (Profit).

Από μια άλλη στρατηγική οπτική, η επιχείρηση που μπορεί να ξέρει τι ακριβώς θέλουν οι 
πελάτες της και πόσο πολύ το θέλουν για να τους ικανοποιήσει (Customer Satisfaction), θα 
μπορέσει να κατανείμει καλύτερα τους πόρους της για να παρέχει της υπηρεσίες της και 
τα αγαθά της, αυξάνοντας την Απόδοση των Υπηρεσιών της (SERVPERFORM), μειώνοντας 
παράλληλα τα κόστη της και αυξάνοντας την κερδοφορία της (Profit).
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 Η εμπειρία έχει δείξει ότι η εικόνα της μάρκας και η πιστότητα σε αυτή, πράγματα που 
μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της ικανοποίησης των πελατών, συνδέονται άμεσα με την 
αύξηση και διατήρηση του μεριδίου αγοράς τους καθώς και την κερδοφορία της επισιτι-
στικής επιχείρησης.

Τα καταστήματα που παρουσιάζουν τους συνεργάτες τους μέσα στους καταλόγους έχουν 
καλή εικόνα, θεωρούνται πιο υπεύθυνες και αποφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση στον 
πελάτη. 

Από όλα τα παραπάνω μπορείτε συμπερασματικά να καταλήξετε σε μία συμβολική εξί-
σωση που λέει ότι: 

SERVQUAL (απόδοση επιχείρησης) = Customer Satisfaction + Profit

Παραδείγματα και εφαρμογές

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελατών

Αγαπητή/έ  ..........................

Με την ευκαιρία της πραγματοποίησης της εκδήλωσής σας, επιθυμούμε να σας ευχαριστή-
σουμε για την προτίμησή σας στο κατάστημά μας.

Ελπίζουμε ότι η επίσκεψή σας είχε την αναμενόμενη επιτυχία και ότι εσείς και οι καλε-
σμένοι σας μείνατε ικανοποιημένοι από την οργάνωση και την εξυπηρέτηση του καταστή-
ματός μας. Στα πλαίσια της διαρκούς αναζήτησης τρόπων αξιολόγησης των υφισταμένων 
και της βελτίωσης των μελλοντικών παρεχομένων υπηρεσιών μας, σας αποστέλλουμε το 
συνημμένο ερωτηματολόγιο με την παράκληση να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για 
την συμπλήρωσή του. Σας εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι η καλοπροαίρετη κριτική σας και 
τα εποικοδομητικά σας σχόλια θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από το αντίστοιχο τμήμα διορ-
γάνωσης εκδηλώσεων.  

Παρακαλώ  όπως  αποστείλετε  το  σχετικό  ερωτηματολόγιο είτε μέσω φαξ στο 2562 -67450 
είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο gialos@yahoo.gr  υπ’ όψιν του κ. Γ. Πάκου.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για το χρόνο σας.  
Με εκτίμηση,

Γιάννα Πάκου
Ιδιοκτήτρια
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Επωνυμία πελάτη: ………………. Ημερομηνία επίσκεψης: ..…/…../…..

Παρακαλούμε βαθμολογήστε ανάλογα με το βαθμό ικανοποίη-
σής σας επιλέγοντας με √ το αντίστοιχο πεδίο
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Γενική εικόνα

Οργάνωση του γεύματος.

Σύγκριση παρεχομένων υπηρεσιών και κόστους εδεσμάτων και 
ποτών.

Ποιότητα Υπηρεσιών.

Κράτηση

Επαγγελματική συμπεριφορά του προσωπικού κρατήσεων.

Ταχύτητα απάντησης της αίτησης προσφοράς σας.

Δόθηκαν οι σωστές πληροφορίες στην αρχική αίτησή σας;

Πρόσβαση

Ευκολία πρόσβασης στο χώρο μας.

Δυνατότητα παρκαρίσματος στον εξωτερικό χώρο.

Αίθουσα εστιατορίου

Καθαριότητα της αίθουσας εκδήλωσης.

Άνεση τραπεζοκαθισμάτων.

Διακόσμηση της αίθουσας.

Τεχνικές Υπηρεσίες– Λοιπές Υπηρεσίες

Ποιότητα φωτισμού.

Θερμοκρασία χώρου.

Εδέσματα και Ποτά

Ποιότητα και γεύση εδεσμάτων.

Ποιότητα και γεύση ποτών.

Παρουσίαση εδεσμάτων.

Προσωπικό Εκδηλώσεων

Επάρκεια προσωπικού.

Συμπεριφορά του προσωπικού.

Κατάρτιση προσωπικού.

Εμφάνιση προσωπικού.
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Συγχρονισμός ενεργειών.

Διαθεσιμότητα του Μετρ. 

Θα θέλατε να αναφέρετε κάποιο άτομο του προσωπικού μας που 
σας έκανε εντύπωση; Παρακαλούμε να μας δώσετε λεπτομέ-
ρειες.

Τι θα μας προτείνατε να αλλάξουμε για να προσφέρουμε ακόμη 
καλύτερες υπηρεσίες;

Θα επιλέγατε ξανά κάποιον από τους χώρους μας για μια μελλο-
ντική σας εκδήλωση;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Θέλετε να λαμβάνετε προσφορές και event από το κατάστημά 
μας;

ΝΑΙ ΟΧΙ

5.1.5.  Εδεσματολόγιο, εργαλείο μάρκετινγκ και λειτουργίας καταστήματος   

5.1.5.1.  Σύνθεση μενού, το κλειδί για βιώσιμα εστιατόρια

Το εδεσματολόγιο των επισιτιστικών επιχειρήσεων δεν αποτελεί έναν απλό κατάλογο πιά-
των αλλά ένα εργαλείο προβολής και προώθησης της ίδιας της επιχείρησης. Συνεπώς, 
όπως συμβαίνει και με όλα τα εργαλεία του μάρκετινγκ, αν αυτό αξιοποιηθεί με το σωστό 
τρόπο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συντελέσει στην αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων.

Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το μενού σας παραθέτουμε το παρακάτω 
παράδειγμα. Το 1890 ο Φρεντερίκ Ντελέρ, στο εστιατόριό του «Tour d’ Argent» (τουρ ντ’ 
αρζάν) εξέλιξε μια παραδοσιακή τεχνοτροπία μαγειρέματος «πάπιας στην πρέσα», δίνο-
ντας αύξοντα αριθμό στο αρχείο του για τους καταναλωτές του. Το νούμερο 500.000 κατα-
ναλώθηκε το 1976, ενώ το εκατομμυριοστό πιάτο της συγκεκριμένης συνταγής το 2003 
(Freedman, 2007: 328)!

Το εδεσματολόγιο μπορεί να παραλληλιστεί με το ρόλο των ταξί σε έναν τουριστικό προο-
ρισμό. «Το ταξί αποτελεί την πρώτη και τελευταία εντύπωση του τουρίστα που επισκέπτεται 
έναν προορισμό, καθώς το εν λόγω μέσο μεταφοράς είναι αυτό που θα τον παραλάβει με 
την άφιξή του αλλά και θα τον αποχαιρετήσει. Την ίδια λογική της υποδοχής και του αποχαι-
ρετισμού μπορείτε να εφαρμόσετε και στο εδεσματολόγιο του εστιατορίου». Έτσι, ο «ξενα-
γός» του πελάτη σε μια επισιτιστική επιχείρηση είναι το εδεσματολόγιο, βάσει του οποίου ο 
ίδιος θα διαμορφώσει μια συγκεκριμένη εικόνα για τα πιάτα και τελικά θα επιλέξει.

vs
 

Εικόνα 5. Σερβιτόρος VS Αυτόματου πωλητή
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Παράλληλα, ο τρόπος σύνθεσης ενός εδεσματολογίου θεωρείται καθοριστικός και για το 
σχεδιασμό του εστιατορίου στο σύνολό του (κόστος λειτουργίας επιχείρησης, τιμή πώλη-
σης, κέρδος), αφού το μενού δε θα πρέπει να διαφοροποιείται από τη φιλοσοφία και το 
χαρακτήρα της επιχείρησης.

5.1.5.2.  Τα γεύματα

●  Early tea (Άγγλοι, τσάι με λεμόνι πριν από το πρωινό)

●  Πρωινό

●  Brunch (δίνεται στις 11:00. Είναι συνδιασμός Breakfast & Lunch)

●  Μεσημεριανό

●  Tea time (Άγγλοι, τσάι στις 17:00)

●  Βραδινό

●  Soupé (γεύμα μετά τα μεσάνυχτα για τους ξενύχτηδες. Γεύμα Πρωτοχρονιάς)

●  Lunch basket

Lunch basket είναι ένα πλήρες γεύμα για εκδρομείς (συνήθως μονοήμερης εξόρμησης-
εκδρομής), ποιοτικό ως προς τα υλικά (φρέσκα και υγιεινά), κυρίως για μεσημέρι, ελκυ-
στικό ως προς την παρουσίαση και πλούσιο σε υλικά (ποικιλία). 

Κατηγορίες Μενού lunch basket :

●  Κανονικό.

●  Χορτοφαγικό.

●  Βιολογικών προϊόντων.

●  Ειδικής διατροφής λόγω υγείας (για αθλητές, για διαβητικούς, για υπερτασικούς ή υπο-
τασικούς).

●  Ειδικής διατροφής λόγω ηλικίας (παιδιά, τρίτης ηλικίας).

●  Ειδικής διατροφής λόγω θρησκείας (νηστείας).

Περιλαμβάνει ένα πλήρες γεύμα με τα εξής χαρακτηριστικά: 

●  Συμπιεσμένη μορφή προϊόντων διατροφής.

●  Διατηρείται και εκτός ψυγείου (όσο είναι δυνατόν και σεβόμενο τους υγειονομικούς 
κανόνες).

●  Μέσα σε ειδικές συσκευασίες (ισοθερμική), η οποία προφυλάσσει το φαγητό από τα 
μικρόβια και την κατά λάθος σύνθλιψη της μορφής του.

●  Δεν απαιτείται η χρήση μαχαιροπίρουνου (couverts) εάν οι πελάτες βρίσκονται σε υπαί-
θριο χώρο.
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Στα προϊόντα περιλαμβάνει διατροφικές ύλες οι οποίες πρέπει να:

●  Προσδίδουν ενέργεια στον οργανισμό, καθώς οι εκδρομείς έχουν ανάγκη από υδατάν-
θρακες και βιταμίνες.

●  Είναι φτωχές σε λίπη προς αποφυγή στομαχικών διαταραχών.

●  Έχουν μικρή ποσότητα υγρασίας προς αποφυγή ύγρανσης του ψωμιού, άρα απώλεια 
της ποιότητας.

●  Αποφευχθούν υλικά τα οποία είναι ευαίσθητα σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως αβγά, 
γαλακτοκομικά, σάλτσες.

●  Γίνει επιλογή υλικών αποδεχτών από το ευρύ κοινό, για παράδειγμα να μην έχουν 
δυνατά αρώματα ούτε καυτερά και βαριά μπαχαρικά.

Όλα τα ήδη διατροφής πρέπει να βρίσκονται σε ειδικές συσκευασίες και φυσικά σε ένα 
χώρο αποθήκευσης διατήρησης θερμοκρασίας (box) μέσα στο λεωφορείο. Τα υλικά 
συσκευασίας είναι προτιμότερο να είναι ανακυκλώσιμα (ακόμη και τα πλαστικά) και δια-
σπώμενα, ώστε να δημιουργούν όσο το δυνατόν λιγότερα απορρίμματα (οικολογική συνεί-
δηση της επιχείρησης). Βέβαια ο οδηγός της εκδρομής πρέπει να προβλέψει ένα μέρος για 
τα απορρίμματα (σακούλα). Όλα τα προτεινόμενα μενού πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα 
με τη ζήτηση, τα διαθέσιμα υλικά, το κόστος του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού, 
τις πρώτες ύλες, τη συσκευασία, τη συντήρηση και τη μεταφορά.

5.1.5.3.  H ιστορία του μενού

Ο όρος μενού θεωρείται «κτήμα» της γαλλικής γαστρονομικής παράδοσης όπως και πλή-
θος άλλων όρων της μαγειρικής τέχνης. Για άλλους η λέξη μενού είναι λατινογενής και 
προέρχεται από τη λέξη minutes, που σημαίνει «κάτι μικρό». Το μενού προσδιορίζει μεταξύ 
άλλων και το έντυπο το οποίο παρουσιάζεται στους πελάτες, με σκοπό να πληροφορηθούν 
οι ίδιοι τα προσφερόμενα πιάτα. Πριν από πολλές δεκαετίες στη Γαλλία, τα προσφερόμενα 
πιάτα αναγγέλλονταν με επισημότητα κατά σειρά παρουσίασης από τον λεγόμενο Officier de 
Bouche. Ο ίδιος, χτυπώντας μια ράβδο για να τραβήξει την προσοχή των πελατών, ανήγ-
γειλε κάθε σερβιριζόμενο πιάτο μέχρι το τέλος του γεύματος. Με το πέρασμα των ετών και 
προς διευκόλυνση των επιχειρηματιών, ο Officier de Bouche αντικαταστάθηκε με τα πρώτα 
μενού τα οποία αναγράφονταν σε χαρτί. Σύμφωνα με άλλες πηγές το πρώτο έντυπο μενού 
έκανε την εμφάνισή του στην Κίνα, επειδή όπως υποστηρίζουν το χαρτί υπήρχε σε αφθο-
νία. Επίσης, ένας από τους κυριότερους λόγους για τη δημιουργία του μενού ήταν για την 
ικανοποίηση της ανάγκης του πελάτη. Συγκεκριμένα, οι έμποροι των περασμένων αιώνων 
συγκεντρώνονταν για να γευματίσουν στο τέλος της ημέρας στα τότε πανδοχεία. Οι ίδιοι, 
πολύ κουρασμένοι από την εργασία τους, δεν μπορούσαν να θυμηθούν όλα τα προσφερό-
μενα πιάτα. Έτσι, οι ιδιοκτήτες των πανδοχείων της εποχής αναγκάστηκαν να τα καταγρά-
φουν σε χαρτί. 

Τα πρώτα ευρωπαϊκά μενού πιστεύεται ότι έκαναν την εμφάνισή τους στα τέλη του 18ου 
αιώνα, με τον σεφ να αναγράφει όσα πιάτα ετοίμαζε καθημερινά. Τέλος, σε ανασκαφές που 
έλαβαν χώρα στην Αίγυπτο το 1922, ήρθε στο φως το πρώτο γραπτό μενού. Οι αρχαιολόγοι 
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δήλωσαν ότι το ανακαλυφθέν μενού αφορούσε ένα εορταστικό δείπνο που θα πρόσφερε 
Αιγύπτιος πρίγκιπας για τη γέννηση των δίδυμων γιων του.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η εξέλιξη των μενού σχετίζεται άμεσα και πρωτίστως με την 
ανάπτυξη των ίδιων των εστιατορίων. Σε έρευνα του πανεπιστημίου Κορνέλ στις ΗΠΑ, ο 
καθηγητής Ν. Kiefer υποστηρίζει ότι η σημερινή μορφή των εστιατορίων δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά αποτέλεσμα των δρώντων οικονομικών δυνάμεων, δηλαδή της ζήτησης και της 
προσφοράς.

Αξιολόγηση καταλόγου:

●  Λογότυπο.

●  Xρώμα.

●  Γραφιστικά σημεία (φωτογραφίες).

●  Υλικό του καταλόγου.

●  Τύπος εκτύπωσης.

●  Τρόπος περιγραφή φαγητών.

●  Κατηγοριοποίηση των φαγητών.

●  Κατάσταση θρεπτικών θερμίδων.

●  Λειτουργικότητα (πόσο εύκολα αντιλαμβάνεσαι τα εδέσματα και τις κατηγορίες τους).

●  Εγκυρότητα του μενού με την πραγματική παρουσίαση των φαγητών.

●  Ευκρινής καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων των φαγητών (αναφορά σε υλικά, πχ αλλεργι-
ογόνα).

●  Αναφορά σε ιστορικά στοιχεία.

5.1.5.4.  Κατηγορίες πελατών

Κατηγοριοποιήστε τον πελάτη σας, ώστε να μπορέσετε να προσδιορίσετε καλύτερα τα 
«θέλω» και τις «ανάγκες» του.

Ώρα προσέλευσης

Πρωί, Μεσημέρι, Απόγευμα, Βράδυ

Συχνότητα επισκεψιμότητας

1 φορά / 3 ημέρες, 1 φορά / 7 ημέρες, 1 φορά / 15 ημέρες, 1 φορά / μήνα, 1 φορά / τρίμηνο, 
1 φορά / μήνα

Εποχή

Ανά μήνα, Ανά εποχή, Ανά γιορτή

Ηλικία

Μεμονωμένοι, Οικογένειες, Ζευγάρια, Παρέες 



701Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5  |  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η  Κ Α Ι  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ  Σ Ε  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ  Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ

Όγκο 

Μεμονωμένοι, Γκρουπ

Κοινωνικό (εμπειρία από άλλα καταστήματα)

Επαγγελματίες, Φοιτητές, Υπάλληλοι –Εργάτες, Επιχειρηματίες

Οικονομικό επίπεδο (μόνο εδέσματα και στη συνέχεια μόνο ποτά)

10€ / άτομο, 15€ / άτομο, 20€ / άτομο, 30€ / άτομο, 40€ / άτομο, 60€ / άτομο

Καταναλωτική τάση6 (Γκρούνερτ, 2003: 355)

Αμέτοχοι: Οπαδοί του έτοιμου φαγητού, αδιάφοροι για τη γεύση και τα συστατικά των τρο-
φών.

Απερίσκεπτοι: Δεν τους ενδιαφέρει η ποιότητα, νοιάζονται μόνο για την ποσότητα. Συχνά 
ξεχνούν να φάνε.

Συντηρητικοί: Δεν τους ενδιαφέρουν τα καινοτόμα τρόφιμα ή τα νεόφερτα εδέσματα. Προ-
τιμούν τα κλασικά εδέσματα, συχνά τοπικά, απλά μαγειρεμένα όπως αυτά της γιαγιάς και 
αναζητούν την ποιότητα. 

Ορθολογιστές: Υπολογίζουν πάντα το κόστος. Οι περισσότεροι συγκρίνουν την τιμή με την 
ποσότητα και ορισμένοι με την ποιότητα. Γενικά δεν τους αρέσουν τα νέα εδέσματα. 

Περιπετειώδεις: Αναζητούν πάντα το διαφορετικό. Διανύουν πολλά χιλιόμετρα για να γευ-
τούν περίεργα εδέσματα όπως χελώνα, βατράχια, χέλια, αχινούς, κα.

Ηδονιστές: Λατρεύουν τις δυνατές γεύσεις και τα σπάνια είδη.

Μετριοπαθείς: Τρώνε τα πάντα, επιθυμούν λογικές τιμές. 

Οικο-υγιείς: Δίνουν μεγάλη σημασία στα βιολογικά προϊόντα και αναζητούν επιπλέον πλη-
ροφορίες για τον τρόπο παραγωγής τους. Συχνά επισκέπτονται και τους τόπους παραγω-
γής τους. 

5.1.5.5.  Σειρά εδεσμάτων μέσα στο μενού

Οι ειδήμονες της σύνθεσης εδεσματολογίων υποστηρίζουν ότι όλα τα πιάτα των μενού 
εμπίπτουν σε μια γενική κατηγορία, ενώ παρουσιάζουν και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 
Η προτεινόμενη σειρά εμφάνισης των πιάτων στο μενού είναι η ακόλουθη:

●  Κρύα ορεκτικά (λαχανικά, αλλαντικά, παστά, αλίπαστα-χαβιάρι, μπρικ, αβγοτάραχο- 
ζύμες, κρεατικά).

●  Σούπες και Consommes (ζωμοί).

●  Ζεστά ορεκτικά.

6. Κατηγοριοποίηση βάσει Κλάους Γκρούνερτ και άλλων σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Δανία, 
στη Γαλλία, στη Γερμανία και στη Βρετανία. 
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●  Πρώτο πιάτο (παρασκευές ζυμαρικών, λαχανικά λαδερά, ρύζια, φαρινοειδή, αβγά, 
θαλασσινά-μαλάκια, μικρά ψάρια, οστρακόδερμα, οστρακοειδή- κιμαδοειδή, κρέας και 
ψάρια σε μικρές ποσότητες).

●  Ψάρια (διάφορες παρασκευές).

●  Μαγειρευτά.

●  Ψητά.

●  Λαχανικά γαρνιτούρας (ίσως ενσωματωμένα και μέσα στα φαγητά).

●  Σαλάτες.

●  Τυριά.

●  Επιδόρπια.

Ποτά

●  Απεριτίφ (ορεκτικά): αφρώδεις οίνοι, κοκτέιλ με λίγο αλκοόλ, λικέρ (μαστίχα, κουμ-
κουάτ).

●  Κρασιά (ανά κατηγορία χρώματος).

●  Μπίρες. 

●  Ντεζιστίφς (χωνευτικά).

●  Νερά.

●  Αναψυκτικά.

●  Χυμοί.

●  Τσάι, καφές, σοκολάτα, smoothies (κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ).

5.1.5.6.  Η σύνταξη του μενού

Στην ελληνική αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος οδηγιών, εντολών ή 
βασικών αρχών αναφορικά με τον τρόπο σύνταξης του εδεσματολογίου.

Ένα από τα πρώτα βήματα τα οποία θα συντελέσουν στην επιτυχή σύνθεση του εδεσματο-
λογίου είναι το ότι ο υπεύθυνος για αυτή την εργασία θα πρέπει να έχει μια σαφή και ξεκά-
θαρη εικόνα ως προς το «προφίλ» του μενού που θέλει να δημιουργήσει. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση γι’ αυτό, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι ο υπεύθυνος για τη σύνθεση 
του μενού να γνωρίζει το προφίλ και του ίδιου του εστιατορίου. Το προφίλ αυτό αφορά το 
business plan που πρέπει να συντάξει.

Ένας γενικός και μάλλον θεμελιώδης κανόνας στη σύνθεση των μενού είναι ότι τα προϊ-
όντα που περιλαμβάνονται σε αυτά θα πρέπει να είναι οικεία στους πελάτες. Βέβαια, εάν 
εφαρμοζόταν αυτή η οδηγία, τα εστιατόρια δε θα πρόσφεραν τίποτε περισσότερο από μου-
σακά, τζατζίκι και χωριάτικη. Εδώ έρχεται η απάντηση, η τεχνική, που λέγεται fusion! Ετυ-
μολογικά η λέξη fusion, σημαίνει σύντηξη, μίξη και συγχώνευση. Fusion μαγειρική σημαί-
νει ότι μπορούμε να κρατάμε συστατικά ή πρώτες ύλες απόλυτα εναρμονισμένες με την 
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κουλτούρα του καταναλωτικού μας κοινού, αναμειγνύοντάς τα με δημιουργικές και καινο-
τόμες πινελιές όπως σάλτσα κρέμας με βανίλια Μαδαγασκάρης. Άλλωστε η δημιουργικό-
τητα και η καινοτομία επιβραβεύονται από το κοινό, αρκεί να μη χάνονται τα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά. Μια αρχή που διέπει τη γαστρονομική κοινότητα είναι ότι το κοινό των επισιτι-
στικών επιχειρήσεων επιθυμεί να δοκιμάζει πιάτα τα οποία δεν μπορεί να φτιάξει στην οικι-
ακή του κουζίνα λόγω μη τεχνικής κατάρτισης ή έλλειψης χρόνου.

Βασικές αρχές για τον τρόπο σύνθεσης του μενού του εστιατορίου είναι οι εξής:

●  Επιλογή τοπικών προϊόντων. Βάσει του ορισμού του γαστρονομικού τουρισμού και της 
γεωγαστρονομίας τα υλικά πρέπει να προέρχονται από απόσταση το πολύ 150 χλμ από 
τον τόπο μεταποίησής τους στο κατάστημα. Παλαιότερα «τυχερό παιδί» ήταν αυτό που 
έτρωγε βούτυρο, λευκό ψωμί και κρέας. Στη σημερινή εποχή «τυχερό» ονομάζουμε το 
παιδί που τρώει ελαιόλαδο, μαύρο ψωμί και φρέσκα λαχανικά. Το 19ο και 20ό αιώνα 
σπουδαία γεύματα ήταν αυτά που είχαν αστακό, φουαγκρά, χαβιάρι και τρούφες. Στις 
αρχές του 21ου αιώνα ένα ιδιαίτερο γεύμα περιλαμβάνει τοπικές λιχουδιές. 

●  Εναλλαγές και ποικιλία στα πιάτα του μενού. Πολλοί υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να 
αποφεύγονται οι συστηματικές επαναλήψεις των παρασκευασμάτων, καθώς αυτές 
περιορίζουν τις επιλογές των πελατών (και κατά συνέπεια τα έσοδα στο εστιατόριο) και 
τους δημιουργούν αρνητική εντύπωση για την επιχείρηση. Η αρχή «λίγα υλικά, πολλές 
τεχνικές» είναι βασικός άξονας της επιτυχίας.

●  Εποχικό μενού. Τα εδέσματα πρέπει να αλλάζουν, εκτός από αυτά στα οποία η ζήτηση 
είναι συνεχής όλες τις εποχές. Η ιδανικότερη περίπτωση είναι το μενού να αλλάζει κάθε 
εποχή ή έστω δύο φορές το χρόνο. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται  η φρεσκότητα των 
πρώτων υλών.

●  Ξεχωριστά μενού σε περιόδους γιορτών. Για κάποιους τα εδεσματολόγια αυτά ονο-
μάζονται και εορταστικά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα μενού των Χρι-
στουγέννων, του Πάσχα, των Αγίων Πάντων (Halloween) και του Αγίου Βαλεντίνου. 
Ειδικά για τους Έλληνες καταναλωτές, αλλά και για τους ξένους τουρίστες που μπορεί 
να επισκέπτονται τη χώρα σε περιόδους γιορτών, είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να 
τηρούν ή να «δοκιμάζουν» την παράδοση. Έτσι, η διαμόρφωση ειδικών μενού με παρα-
δοσιακά πιάτα είναι μια ενδεδειγμένη λύση-πρόταση, που σίγουρα δελεάζει τους πελά-
τες. 

●  Προσεγμένη κατασκευή του εντύπου του μενού. Ένας παράγοντας που μπορεί όχι μόνο 
να καταστρέψει το μενού του εστιατορίου αλλά και ολόκληρη την επιχείρηση. Ένα μη 
προσεγμένο μενού (πχ με φθαρμένο χαρτί, λερωμένα εξώφυλλα, κλπ), δημιουργεί 
αποστροφή στους πελάτες, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να υιοθετήσουν πολύ επι-
φυλακτική στάση απέναντι στα σερβιριζόμενα πιάτα.

●  Αρμονικοί συνδυασμοί γαρνιτούρας και κύριου προϊόντος. Ακόμη και σήμερα σε πολλά 
εστιατόρια συναντάται το φαινόμενο των περιορισμένων γαρνιτούρων, οι οποίες συν-
δυάζονται με όλα τα πιάτα (πχ ρύζι ή πατάτες). Το να υπάρχει διαφορετική γαρνιτούρα 
για κάθε πιάτο του μενού σίγουρα απαιτεί περισσότερες εργατοώρες για το προσωπικό 
της κουζίνας και ενδεχόμενα αυξάνει και το κόστος παραγωγής. Είναι όμως ένα στοι-
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χείο ενδεικτικό του σεβασμού προς τον πελάτη, που μόνο θετικά μπορεί να τον επηρε-
άσει απέναντι στην επιχείρηση. Η πιο συμφέρουσα περίπτωση είναι να έχετε ένα ρύζι 
πιλάφι, στο οποίο θα προσθέτετε λαχανικά ανάλογα με τις προτιμήσεις του πελάτη. Μην 
ξεχνάτε ότι το ρύζι είναι ένα εύκολο προϊόν, με μεγάλη «φέρουσα αξία», καθώς αγορά-
ζοντας ένα κιλό ρύζι πουλάτε τρία κιλά (προσθήκη δύο μέρη ζωμού). Στις πατάτες, αγο-
ράζοντας ένα κιλό πουλάτε στο πιάτο μόλις 860 γρ! Επίσης, ο πελάτης συνήθως παραγ-
γέλνει έξτρα μερίδα πατάτες τηγανητές, ενώ ρύζι ποτέ. 

Ρύζι Καρότο Μανιτάρι Μπιζέλι Μυρωδικά

Πολιτική 3 κιλά 
(απόδοση 9)

5 κιλά 5 κιλά 5 κιλά 3 ματσάκια

Στρατηγική 
Ψημένο στο 
φούρνο με 
ουδέτερη 

γεύση: ζωμό 
κοτόπουλο

Κυματιστά, 
φέτες, 

διαγώνιες 
φέτες, καρέ

Φέτες, 
κύβους, σε 

τέταρτα

Σοτέ, 
σβησμένο 
με κονιάκ

δυόσμος, 
μαϊντανός, 
βασιλικός 

(ψιλοκομμένα)

●  Ορθή κοστολόγηση. Ο πελάτης αποζητά την απόλυτη ικανοποίηση από το εστιατόριο, 
χωρίς να αισθάνεται ότι τον «κοροϊδεύουν». Φυσικά, σε καμία περίπτωση δε συστήνε-
ται η τήρηση των τιμών των πιάτων σε επίπεδα τέτοια που να θέτουν σε κίνδυνο τη βιω-
σιμότητα της επιχείρησης. Η σύγκριση έχει δυο μεταβλητές, την ποιότητα και την τιμή, το 
value for money όπως λέγεται.

●  Τρόπος διατύπωσης εδεσμάτων:

 Α. Απλή αναφορά: 
  Κοτόπουλο ψητό με πατάτες φούρνου.

 Β. Κωδικοποιημένη αναφορά (με αριθμό): 
  1. Κοτόπουλο ψητό με πατάτες φούρνου.

 Γ. Εμπεριστατωμένη αναφορά: 
   Μπούτι κοτόπουλο Ιωαννίνων στο φούρνο με φρέσκια ρίγανη Χαλκιδικής και κυδω-

νάτες πατάτες Αρχάγγελου με σκόρδο.

 Δ. Ονομαστική αναφορά: 
  Κοτόπουλο της Τασίας
  (κοτόπουλο, πατάτες, ρίγανη, σκόρδο, ελαιόλαδο, λεμόνι)

 Ε. Αναφορά για μενού table d’ hote:
  Μπούτι κοτόπουλο Ιωαννίνων στο φούρνο με φρέσκια ρίγανη Χαλκιδικής,
   κυδωνάτες πατάτες Αρχάγγελου με σκόρδο και extra παρθένο ελαιόλαδο σάλτσα 

ελαίων λεμονιού

●  Αρμονία στη διατύπωση των πιάτων. Ένας κατάλογος με πολλές ή καθόλου λεπτομέ-
ρειες μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες. 
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●  Το κοινό που απευθυνόμαστε. Η παρατήρηση και η καταγραφή των συνηθειών των 
πελατών μπορεί να δώσει σημαντικά αποτελέσματα.

  Τοποθετήστε σύμβολα που θα καθοδηγήσουν τον πελάτη ώστε να ικανοποιηθεί σε 
μεγαλύτερο βαθμό. Επεξηγήσεις συμβόλων: S (Slim), ιδανικό για δίαιτα με λίγες θερμί-
δες, K (kids), ιδανικό για παιδιά, H (Hot) καυτερό.

●  Είναι ορθή πρακτική ο εστιάτορας να αναφέρει στον κατάλογο τα εδέσματα που πιθανόν 
να εμπεριέχουν υλικά με αυξημένη την πιθανότητα εκδήλωσης αλλεργίας.

●  Αναφορά στον τρόπο μαγειρέματος του κρέατος ή των λαχανικών χωρίς ορολογίες, 
αναφορά στο κομμάτι κρέατος, στο ζώο, στην προέλευση του ζώου ή των λαχανικών, 
στη σάλτσα που το συνοδεύει με τα ιδιαίτερα μπαχαρικά ή λαχανικά ή βότανα. Παρά-
δειγμα: σπάλα από κατσικάκι Ηπείρου στη γάστρα με πατάτες Βροντού αρωματισμένες 
με κόλιανδρο και καβουρντισμένο φουντούκι.

Το σύγχρονο εδεσματολόγιο θα έχει την εξής μορφή (Παλησίδης, Μπόσκου 2011):

●  Ηλεκτρονική μορφή, είτε σε Η/Υ της μονάδας εστίασης είτε σε μήνυμα στο κινητό (touch 
screen).

●  Διατροφική ανάλυση.

●  Προτάσεις ιδιαίτερων διατροφικών αναγκών.

●  Πληροφορίες για τον τρόπο δημιουργίας του εδέσματος (συνταγή).

●  Πληροφορίες για τον τρόπο παραγωγής της πρώτης ύλης.

●  On-line παραγωγή του εδέσματος με τις δραστηριότητες «πλάτης».

●  Πληροφορίες μάρκετινγκ σχετικά με τις γνώσεις του προσωπικού (portfolio).

●  Μενού προσαρμοσμένα για άτομα με αναπηρία (μενού σε μέθοδο Braille).

Είναι πολύ σημαντικό να δίνετε έμφαση στην ανανέωση των εδεσμάτων σας. Παρακάτω 
παρατίθενται ορισμένες βασικές ερωτήσεις, των οποίων οι απαντήσεις μπορούν να καθο-
δηγήσουν τους συντάκτες των μενού στο πώς και πότε πρέπει να ανακαινίσουν τις «γευ-
στικές τους λίστες»:

1.  Οι προσφερόμενες επιλογές είναι διαφορετικές και ενδιαφέρουσες; Κατά τις θεωρίες 
του μάρκετινγκ το 16% των επιλογών μας επιθυμούν το νέο, το μοντέρνο, το εναλλα-
κτικό;

2. Ποιο πιάτο του μενού είναι το πλέον δημοφιλές; 

3. Υπάρχουν γαστρονομικές τάσεις που μπορούν να ενσωματωθούν στο εδεσματολόγιο;

4. To εδεσματολόγιό μας έχει την κατάλληλη έκταση;

5. Ποια είναι τα περιθώρια κέρδους της επιχείρησης με βάση το μενού;

6. Συγκριτικά με τους ανταγωνιστές, οι τιμές μας είναι χαμηλότερες ή υψηλότερες;

7.  Στην κοστολόγηση των πιάτων έχουν ληφθεί υπόψη ενδεχόμενες πρόσφατες αυξήσεις 
των πρώτων υλών;



706 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

8. Το εδεσματολόγιό μας έχει μακροπρόθεσμες προοπτικές;

9. Πότε πραγματοποιήσαμε την τελευταία αύξηση των τιμών μας;

10.  Τα πιάτα που προσφέρουμε προάγουν την υγιεινή διατροφή;

5.1.5.7.  Εποχικότητα φρούτων και λαχανικών

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Αβοκάντο * * * *                

Αγκινάρες       * *              

Αγγούρια         * * *          

Αχλάδια             * * *      

Γκρέιπφρουτ * * * * *             *

Καλαμπόκι           * * * *      

Κεράσια         * * *          

Κουνουπίδι * * *           * * * *

Λάχανο 
Βρυξελών                   * * *

Μαρούλι * * * * *         * * *

Μελιτζάνες             * * * *    

Μήλα                 * * *  

Μπάμιες             * *        

Μπρόκολα * * * * *         * * *

Ντομάτες             * * * * *  

Παντζάρια * * * * * *         * *

Πορτοκάλια * * * * *           * *

Ροδάκινα           * * *        

Σέλινο * * * * * * * * * * * *

Σπανάκι * * * * * *       * * *

Σπαράγγια       * * *            

Φράουλες         * *            

5.1.5.8.  Δομή του εδεσματολογίου 

Το μενού αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα εργαλείο προβολής αλλά και προώθησης των 
πωλήσεων για κάθε επιχείρηση μαζικής εστίασης. Ο πελάτης με βάση το μενού θα αποφα-
σίσει τι θα παραγγείλει, και συνεπώς τι θα καταναλώσει, κάτι που για το εστιατόριο μετα-
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φράζεται σε έσοδα. Τα εδεσματολόγια πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις ίδιες τις επισι-
τιστικές επιχειρήσεις ως η τελευταία ευκαιρία τους για την επίτευξη πωλήσεων. Επίσης, 
σε μεγάλο βαθμό το μενού καθορίζει το αν θα  επισκεφθεί ξανά ο πελάτης ένα εστιατόριο.

«Αρχή σύνταξης εδεσματολογίου»: Λίγα υλικά εποχής/τοπικά/οικολογικά,  
πολλές τεχνικές και τεχνοτροπίες.

Σύμφωνα με την Ένωση Εστιατορίων των ΗΠΑ, ένα καλοσχεδιασμένο μενού μπορεί να 
αυξήσει τις πωλήσεις από 2 έως 10%. Σε τηλεοπτική εκπομπή αμερικάνικου δικτύου πραγ-
ματοποιήθηκε το εξής πείραμα το οποίο αποδεικνύει τον ισχυρισμό αυτό. O ίδιος «πελά-
της» κλήθηκε να παραγγείλει από δύο διαφορετικά σχεδιασμένα μενού, τα οποία περιεί-
χαν ακριβώς τα ίδια πιάτα και στις ίδιες τιμές. Αφού ο «πελάτης» έκανε και με τα δύο μενού 
την παραγγελία του, αποδείχθηκε ότι δαπάνησε περίπου 15% περισσότερα χρήματα παραγ-
γέλλοντας από το επιμελημένο σχεδιαστικά μενού! Για τον βέλτιστο σχεδιασμό ενός μενού 
υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ιδέες και προτάσεις:

●  Σωστή διαχείριση των επιμέρους περιοχών των μενού. Μέσα στο εδεσματολόγιο υπάρ-
χουν λίστες με προσφερόμενα πιάτα ανά κατηγορία. Ο συντάκτης του μενού καλό είναι 
να μεριμνήσει όχι μόνο για τη συνολική παρουσίαση του μενού, αλλά και για μια ικανο-
ποιητική αισθητικά εικόνα της κάθε κατηγορίας (μέγεθος γραμμάτων, γραμματοσειρά). 
Επίσης, προτείνεται κάθε λίστα να έχει διαφορετικό μέγεθος, έκταση αλλά και πλαί-
σια ώστε να τραβούν όλες το ενδιαφέρον του πελάτη καθώς τις διαβάζει. Τα μάτια του 
ανθρώπου ξεκινούν να διαβάζουν από πάνω προς τα κάτω. Το πρώτο βλέμμα πέφτει 
πάντα στη δεξιά σελίδα. Συνεπώς, τα πιάτα που η επιχείρηση επιθυμεί να προωθήσει 
περισσότερο (λόγω μεγάλου κέρδους) είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν στην 
κορυφή του καταλόγου και δεξιά.

●  Πλαίσια και περιγράμματα. Ένας εύκολος τρόπος για να προσελκύσει ένα πιάτο το ενδι-
αφέρον του πελάτη είναι να τοποθετήσετε σε αυτά κάποιο ειδικό πλαίσιο ή περίγραμμα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιάτα σε πλαίσια και περιγράμματα δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται μόνο 
στα πάνω μέρη των καταλόγων αλλά σε όλο τον κατάλογο.

●  Φωτογραφίες των πιάτων. Χωρίς περισσότερες εξηγήσεις, μια εικόνα ισούται με χίλιες 
λέξεις. Αυτό όμως εγκυμονεί και κινδύνους, καθώς η φωτογραφία μπορεί να παρα-
πλανήσει τον πελάτη. Ορισμένες παρασκευές είναι δύσκολο να τυποποιηθούν, καθώς 
τα προϊόντα δεν είναι πάντα ίδια όλες τις εποχές ή αποτελούνται από άγρια προϊόντα, 
συνεπώς έχουν διαφορετικό όγκο και γεύση.

●  Γραφικά. Πολύ συχνά οι επαγγελματίες του χώρου προτείνουν στα εστιατόρια να τοπο-
θετούν στα μενού τους γραφικά σε συνδυασμό με λέξεις. Για παράδειγμα, αντικαθι-
στούν τη λέξη «νέο» με κάποιο αστέρι ή θαυμαστικό ή τοποθετούν την ίδια τη λέξη μέσα 
σε ένα αστέρι.

●  Περιγραφές. Εδώ ισχύει το «τα πολλά λόγια δεν είναι φτώχεια». Η αναλυτική περιγραφή 
ενός πιάτου δελεάζει περισσότερο τον πελάτη, καθώς του δίνει μια σαφέστερη εικόνα 
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για το εν δυνάμει γεύμα του. Είναι σίγουρα πιο δελεαστικό το πιάτο «μπιφτέκια με φρέ-
σκο μοσχαρίσιο κιμά και πατάτες με πορτοκάλι ψημένες στη γάστρα» από το πιάτο «μπι-
φτέκια»!

●  Δώστε πληροφορίες σχετικά με τους παραγωγούς και τα προϊόντα. Τα υλικά που έχουν 
χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ έχουν μεγάλη ζήτηση.

Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)

Ως Ονομασία Προέλευσης νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός 
γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτή την περιοχή, το συγκεκρι-
μένο τόπο ή τη χώρα και του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή 
αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους φυσικούς και 
ανθρώπινους παράγοντες, και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία 
λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)

Ως «Γεωγραφική Ένδειξη» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωρ-
γικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτή την περιοχή, το συγκεκριμένο 
τόπο ή τη χώρα, του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπο-
ρούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή, και του οποίου η παραγωγή ή/και 
μεταποίηση ή/και η επεξεργασία  πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη περιοχή.

Ειδικό Παραδοσιακό Προϊόν Εγγυημένο (ΕΠΠΕ) ή Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΠΙΠ)

Το «Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν» είναι γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο που διαθέτει εγγενή 
χαρακτηριστικά που το διακρίνουν σαφώς από άλλα παρεμφερή της ίδιας κατηγορίας, και 
έχει αποδεδειγμένα χρησιμοποιηθεί στην κοινοτική αγορά για περίοδο που καταδεικνύει 
μετάδοση μεταξύ γενεών. Τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά που διαθέτει το προϊόν αυτό μπορεί 
να αφορούν τα φυσικά, τα χημικά μικροβιολογικά ή οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ή 
ακόμη τη μέθοδο ή τις συνθήκες παραγωγής του. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας του συνί-
σταται στη χρησιμοποίηση πρώτων υλών, στη σύσταση, στον τρόπο παραγωγής ή και μετα-
ποίησής του. Πέραν των παραπάνω, για να καταχωριστεί ένα όνομα στο μητρώο, θα πρέ-
πει το όνομα αυτό να είναι ιδιότυπο ή να εκφράζει τον ιδιότυπο χαρακτήρα του προϊόντος.

Η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει 84 ονομασίες ως ΠΟΠ και ΠΓΕ (Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2010), εκ των οποίων οι 61 αφορούν προϊόντα ΠΟΠ και οι 23 
προϊόντα ΠΓΕ. Στις 84 Προστατευόμενες Ονομασίες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων: 25 
ελαιόλαδα, 20 τυριά (Πίνακας: Ελληνικά τυριά ΠΟΠ στο τρίτο κεφάλαιο), 22 φρούτα– λαχα-
νικά– ξηροί καρποί, 10 επιτραπέζιες ελιές κα.

●  Υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένος ο τιμοκατάλογος. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να 
ταιριάζει με το ύφος του μαγαζιού. Τα συνήθη υλικά είναι το πλαστικό, το οποίο αλλά-
ζει εύκολα το φύλλο και το ξύλο με κολλημένα τα εδέσματα με τις τιμές. Από άποψης 



709Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5  |  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η  Κ Α Ι  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ  Σ Ε  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ  Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ

υγιεινής, πρακτικότητας και τιμής (κόστος κατασκευής και συντήρησης) προτιμάται το 
ξύλινο7. 

●  Προσοχή στις αλλαγές τιμών! Σε περιπτώσεις που αλλάζουν οι τιμές σε πιάτα του κατα-
λόγου, καλό είναι αυτές οι αλλαγές να αιτιολογούνται. Πολλές φορές τα εστιατόρια, όταν 
αυξάνουν τις τιμές τους, αναγράφουν «νέα, ανανεωμένη συνταγή».

●  Έμφαση στις προσθήκες. Ένα στοιχείο που έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τα έσοδα του 
εστιατορίου είναι το πλαίσιο το οποίο πολλές επισιτιστικές επιχειρήσεις τοποθετούν με 
την ένδειξη: «Επιλέξτε τη δική σας γαρνιτούρα με ένα μόνο ευρώ επιπλέον» (η τιμή 
είναι ενδεικτική). Έτσι, ο πελάτης μπορεί, ανάλογα με την προτίμησή του, να δημιουρ-
γήσει σε ένα βαθμό το πιάτο του, αλλά και να έρθει ξανά στο εστιατόριο, με σκοπό στην 
επόμενη επίσκεψή του να δοκιμάσει το ίδιο πιάτο με μια άλλη γαρνιτούρα!

●  Αποφυγή της έντονης αναγραφής των τιμών. Έρευνες απέδειξαν ότι η αναγραφή των 
τιμών με έντονες ή υπερτονισμένες γραμματοσειρές αποθαρρύνουν τον πελάτη από το 
να καταναλώσει. Έτσι, συστήνεται το να αναγράφονται οι τιμές με γραμματοσειρά που 
δεν ξεχωρίζει από το υπόλοιπο μενού. Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην επι-
λογή της χρησιμοποιούμενης γραμματοσειράς, ώστε αυτή να ταιριάζει με το ύφος της 
επιχείρησης, αλλά και να διευκολύνει την ανάγνωση.

●  Ο κατάλογος θα πρέπει να είναι τυπωμένος από εκτυπωτή ή τυπογραφικό μηχάνημα 
και όχι χειρόγραφος. Επιπλέον δεν πρέπει να έχει μουτζούρες και πρόσθετες διορθώ-
σεις. Συχνά γίνονται λάθη στη χρήση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. Το κάθε προ-
ϊόν θα πρέπει να γράφεται πάντα με πεζά γράμματα και τα κεφαλαία να χρησιμοποιού-
νται μόνο στην αρχή και πριν από τα διάφορα χαρακτηριστικά ονόματα.

●  Το χαρτί που είναι τυπωμένος ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη σημασία. Η αφή είναι μια επι-
πλέον αίσθηση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της επιχείρησης. Κατά-
λογοι που χρησιμοποιούν καλής ποιότητας χαρτί κεντρίζουν περισσότερο τον πελάτη. 
Εκτός από τον κλασικό κατάλογο που γνωρίζετε στα εστιατόρια και στα μπαρ, τα προ-
ϊόντα μπορούν να αναγραφούν σε ειδικά σταντ, σε φωτεινές επιγραφές (πχ σε φαστ 
φουντ), σε σουπλά, σε οθόνες, σε αντικείμενα, σε σκεύη κλπ. Τα πιάτα ημέρας θα πρέ-
πει να γράφονται σε σημείο του καταλόγου που βοηθά να γίνονται εύκολα αντιληπτά και 
να έχουν αυξημένες πιθανότητες παραγγελίας. Τέλος, πολύ συχνά προστίθεται χαρτί με 
τα πιάτα ημέρας σε ειδική εσοχή του καταλόγου.

●  Ο τιμοκατάλογος στην είσοδο του εστιατορίου πρέπει να είναι ευανάγνωστος (μεγάλα 
γράμματα), καθαρός, σε τρεις γλώσσες τουλάχιστον (για θέμα μάρκετινγκ).

●  Ο εξοπλισμός και ο χώρος (σαλόνι, αποθήκη) είναι επαρκής για τη λειτουργία του βάση 
του μενού;

7. Μπόσκου. Γ, Παλησίδης, Γ. Μέντζιου, Ρ. & Ντελέζος, Κ. (2011). Υγιεινή σκευών εστιατορίων, μετρήσεις 
με Λουμινόμετρο. Αδημοσίευτο.
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Εικόνα 5.1. Πινακίδες αναγραφής σπεσιαλιτέ

5.1.5.9.  Λάθη κατά το σχεδιασμό του μενού

Σε πρόσφατο άρθρο της αμερικανικής ένωσης εστιατορίων αναφέρονται τα επτά συνηθέ-
στερα, και όπως τα χαρακτηρίζουν μοιραία, λάθη στο σχεδιασμό ενός μενού. Αυτά είναι τα 
εξής:
●  Αλλαγές στο μενού οι οποίες είναι σημειωμένες χειρόγραφα. Ένδειξη προχειρότητας 

και εν μέρει «τσιγκουνιάς» την εποχή των νέων τεχνολογιών, της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών!

●  Ορθογραφικά λάθη. Όπως αναφέρει ο συντάκτης του άρθρου, όταν ένα τέτοιο λάθος 
γίνεται αντιληπτό από τον πελάτη, αυτό αποτελεί ίσως από τις πλέον ντροπιαστικές στιγ-
μές για την ίδια την επιχείρηση, καθώς υποδηλώνει στην καλύτερη περίπτωση έλλειψη 
επαγγελματισμού.

●  Το να περιλαμβάνει το μενού πιάτα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα. Το να παρουσιαστεί 
προσωρινά έλλειψη σε κάποιο πιάτο σίγουρα δεν είναι μεμπτό για την επιχείρηση. Όταν 
όμως αυτό γίνεται κατ’ εξακολούθηση παύει να είναι συμπτωματικό. Επισημαίνεται ότι 
σε περιπτώσεις που κάποιο από τα προσφερόμενα πιάτα στο μενού δεν είναι διαθέσιμο, 
ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται εξαρχής από το σερβιτόρο.

●  Ως μεγάλο λάθος στο σχεδιασμό ενός μενού θεωρείται η ύπαρξη μεγάλου αριθμού πιά-
των με διαφορετικά προϊόντα. Επίσης, λανθασμένη τακτική χαρακτηρίζεται και η διά-
θεση ελάχιστων πιάτων από μέρους του εστιατορίου. Στην πρώτη περίπτωση προκα-
λείται σύγχυση στον πελάτη, ενώ η δεύτερη θεωρείται «έλλειψη δημιουργικότητας».

●  Στα λάθη του σχεδιασμού περιλαμβάνεται και η μη τακτική εναλλαγή/διαφοροποίηση 
του μενού. Μάλιστα, η αμερικανική ένωση εστιατορίων προτείνει καθημερινή αλλαγή 
του μενού table d’hote ώστε να «μπερδεύονται» οι ανταγωνιστές!

●  Μη διαφοροποιημένα εδεσματολόγια. Η αμερικανική ένωση εστιατορίων προτείνει οι 
επιχειρήσεις να δημιουργούν ένα ή δύο πιάτα μοναδικά! Αυτό σημαίνει να δημιουρ-
γηθούν πιάτα τα οποία θα κάνουν το εστιατόριο να ξεχωρίζει, καθώς δε θα υπάρχουν 
πουθενά αλλού. Και στην Ελλάδα, τα καταστήματα με μία σπεσιαλιτέ καταφέρνουν να 
προσελκύουν κόσμο από μακριά.
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●  Μη εφαρμογή των αρχών του menu engineering. Η τεχνική αυτή δε θα αναλυθεί στο 
συγκεκριμένο βιβλίο, καθώς ο όγκος του είναι πολύ μεγάλος. Παρουσιάζεται όμως 
βιβλιογραφία απ’ όπου μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες.

5.1.5.10.  Menu engineering

Τα τελευταία χρόνια στην «εστιατοριακή επιστήμη» γίνεται εκτενής αναφορά στο λεγόμενο 
menu engineering. Τί είναι όμως αυτό και πώς εφαρμόζεται; Καταρχάς η σύνθεση του 
μενού είναι κάτι περισσότερο από τo να τοποθετούνται στην αρχή τα ορεκτικά και στο τέλος 
τα επιδόρπια. Πρόκειται για στρατηγική η οποία αφορά στην κατάλληλη τοποθέτηση των 
πιάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοείται η αύξηση της κατανάλωσης. To μενού αναπτύσ-
σεται σε δύο στάδια: στη σύνθεση και στον έλεγχο της λειτουργίας του (menu engineering). 
O έλεγχος αυτός αφορά την επεξεργασία διαφόρων στατιστικών στοιχείων οικονομικής 
και λειτουργικής –διοικητικής φύσης, παρέχοντας «φωτογραφίες» της αποδοτικότητας του 
μενού και των πιάτων σε σχέση με άλλα πιάτα της κατηγορίας τους ή των πιάτων σε σχέση 
με το μενού στο σύνολό του. Γενικά, ο έλεγχος αποτελεσματικότητας επιβεβαιώνει την ορθή 
λειτουργία του εδεσματολογίου και την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν κατά τη σχεδί-
αση. To menu engineering είναι μια σταδιακή διαδικασία, μέσω της οποίας ο μάνατζερ 
μπορεί να αξιολογήσει τις τρέχουσες και τις μελλοντικές αποφάσεις για τις τιμές, το σχεδι-
ασμό και τα περιεχόμενά του. Η προσέγγιση του menu engineering μπορεί να εστιάσει σε 
τρεις βασικούς άξονες:

●  Menu mix: Ανάλυση των προτιμήσεων των πελατών από το εδεσματολόγιο.

●  Συνεισφέρον περιθώριο (ακαθάριστο κέρδος): Μια ανάλυση του συνεισφέροντος περι-
θωρίου για κάθε προϊόν του εδεσματολογίου σε σχέση με την ελαστικότητα της τιμής.

●  Πελατειακή ζήτηση: Ο συνολικός αριθμός πελατών που έχουν σερβιριστεί.

Η ιδέα του menu engineering απαιτεί από τον μάνατζερ να προσανατολιστεί προς  την 
αύξηση των κερδών που προσφέρει το μενού και όχι να παρακολουθεί απλώς τις ποσο-
στώσεις του κόστους.

Τέλος, όσον αφορά τα βασικά συστατικά της διαδικασίας του menu engineering αυτά είναι 
η καταγραφή:

●  Των εδεσμάτων του μενού

●  Του κόστους παραγωγής των πιάτων

●  Των τιμών πώλησης

●  Των ακαθάριστων κερδών

●  Των πωληθέντων ποσοτήτων (ανά πιάτο και ανά κατηγορία)

●  Των χαρακτηριστικών των πιάτων 

●  Των αιτημάτων των πελατών

Επισημαίνεται τέλος ότι για τον εγκυρότερο υπολογισμό και την εφαρμογή του menu engi-engi-
neering υπάρχει πλήθος λογισμικών που διατίθενται στην αγορά.
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5.1.5.11.  Η ελληνική νομοθεσία για τη σύνθεση μενού

Ο υπεύθυνος σύνταξης ενός καταλόγου εστιατορίου θα πρέπει να γνωρίζει μια σειρά από 
στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται σε αυτόν. Η τήρησή τους είναι υποχρεωτική και εμπί-
πτει σε σχετικές αγορανομικές διατάξεις (Αγορανομική Διάταξη 14/1989,ΦΕΚ Β’ 343/11.5.8, 
βλ. CD). Οι τιμοκατάλογοι κέντρων και καταστημάτων εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και 
διασκέδασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε μία 
ή περισσότερες ξένες γλώσσες, αν οι υπεύθυνοι των ανωτέρω κέντρων και καταστημά-
των το επιθυμούν. Όσα από τα παραπάνω κέντρα και καταστήματα διαθέτουν τραπεζοκα-
θίσματα για την εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, οι οποίοι επιθυμούν να παραγγείλουν 
και να σερβιριστούν, ανεξάρτητα αν αυτά διαθέτουν πέραν του στεγασμένου χώρου και 
υπαίθριο χώρο, υποχρεούνται, τουλάχιστον στο 50% των υφισταμένων τραπεζιών, να τοπο-
θετούν τιμοκαταλόγους. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα αμιγή καφενεία, για τα 
οποία όμως ισχύει υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου σε εμφανές σημείο του καταστή-
ματος, αναγράφοντας μόνο τα προσφερόμενα είδη και τις τιμές προσφοράς τους με ΦΠΑ. 

Στους τιμοκαταλόγους αυτούς αναγράφονται όλα τα προσφερόμενα είδη a la carte με τις 
αντίστοιχες τελικές τιμές προσφοράς τους με ΦΠΑ. Τα αναγραφόμενα στους τιμοκατα-
λόγους φαγητά και σαλάτες προσφέρονται στους πελάτες με τη μερίδα. Στην περίπτωση 
φαγητών από κρέας, πουλερικά και ψάρια, εφόσον αυτά πέραν της μερίδας προσφέρονται 
και με το κιλό, τότε στον τιμοκατάλογο, και πλησίον κάθε είδους που αναγράφεται σε αυτόν, 
σημειώνεται υποχρεωτικά η ένδειξη «με το κιλό». 

Επίσης, στους τιμοκαταλόγους αυτούς αναγράφονται και τα ακόλουθα:

●  Για συσκευασμένα ποτά (μπίρα, οίνος, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, χυμοί, οινο-
πνευματώδη ποτά, σόδες) αναγράφεται επιπλέον και η ειδικότερη ονομασία του είδους 
που προσφέρεται στο εμπόριο και το βάρος περιεχομένου κάθε συσκευασίας.

●  Για σαλάτες πάσης φύσεως αναγράφονται η ονομασία κάθε σαλάτας, όπως την ορίζει 
το κατάστημα και το κέντρο, και τα κύρια είδη που τη συνθέτουν.

●  Όσα από τα κέντρα και καταστήματα διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα για καθήμενους 
πελάτες, υποχρεούνται τον τιμοκατάλογο να τον αναρτούν και σε εμφανές σημείο της 
κύριας εισόδου του κέντρου ή του καταστήματος. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής 
δεν αφορούν τα αμιγή καφενεία.

●  Επί των τιμοκαταλόγων οι τελικές τιμές προσφοράς των ειδών αναγράφονται σε μία και 
μόνο στήλη και περιλαμβάνουν, εκτός από το ΦΠΑ, και τις πάσης φύσεως επιβαρύν-
σεις των καταναλωτών (δημοτικοί φόροι κλπ), απαγορευμένης απολύτως της προσαύ-
ξησης της τελικής τιμής τιμοκαταλόγου για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

●  Σε εμφανές σημείο κάθε τιμοκαταλόγου αναγράφονται οι πιο κάτω ενδείξεις: «Το κατά-
στημα υποχρεούται/δεν υποχρεούται στην έκδοση διπλοτύπων αποδείξεων ή αναλυτι-
κών αποδείξεων μηχανής θεωρημένων από τη ΔΟΥ. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις 
επιβαρύνσεις». Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν αφορούν τα αμιγή καφε-
νεία.

●  Τέλος, για κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, 



713Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5  |  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η  Κ Α Ι  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ  Σ Ε  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ  Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ

στα οποία παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς των ειδών με το σύστημα της ελάχι-
στης κατανάλωσης, και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε φορά εφαρμόζεται το σύστημα 
της ελάχιστης κατανάλωσης, αυτά τα κέντρα και καταστήματα πρέπει να παρέχουν στην 
πελατεία τους δημόσια θεάματα (ζωντανή μουσική, καλλιτεχνικό πρόγραμμα κλπ.). Το 
σύστημα της ελάχιστης κατανάλωσης απεικονίζεται σε εμφανές σημείο του τιμοκατα-
λόγου με την ένδειξη «ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΥΡΩ…». 

●  Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, άρθρο 177 «Αναγραφή στους τιμοκαταλόγους 
των ενδείξεων του είδους» του Κώδικα Αγορανομικής Διάταξης 14/89, όλα τα κατα-
στήματα εστίασης και διασκέδασης (εστιατόρια, εστιατόρια γρήγορης εστίασης, εστια-
τόρια ξενοδοχείων, ταβέρνες, οινομαγειρεία, κέντρα διασκέδασης και λοιπά παρόμοια 
καταστήματα), υποχρεούνται όπως αναγράφουν στον τιμοκατάλογο του καταστήματος 
τις παρακάτω ενδείξεις:  

●  Φέτα: Κάθε αναφορά στον όρο ΦΕΤΑ στους τιμοκαταλόγους επιτρέπεται αποκλειστικά 
και μόνο εφόσον το προσφερόμενο προϊόν είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών για τη ΦΕΤΑ. Οι υπεύθυνοι των παραπάνω κατα-
στημάτων, εφόσον προσφέρουν οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο προϊόν, υποχρεούνται 
να αναγράφουν στους τιμοκαταλόγους αυτών την αντίστοιχα προβλεπόμενη ονομασία 
όπως «Λευκό Τυρί Άλμης», «Τελεμές» ή «Υποκατάστατο Λευκού Τυριού», σύμφωνα 
πάντα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Απαγορεύεται η κατοχή οποιουδήποτε από 
τους τύπους των τυριών της ως άνω παραγράφου που δεν αναγράφεται στον τιμοκατά-
λογο.

●  Έλαια: Ποιότητα και κατηγορία του ελαίου σε ωμή μορφή στα προσφερόμενα φαγητά. 
Σε περίπτωση που γίνεται αποκλειστική χρήση ελαιόλαδου για την παρασκευή των 
προσφερομένων φαγητών, αναγράφεται «χρησιμοποιείται μόνο ελαιόλαδο» και απα-
γορεύεται η κατοχή άλλων ελαίων, εκτός ελαιόλαδου.

●  Κατεψυγμένο: Για φαγητό που έχει παρασκευασθεί από κατεψυγμένα κρέατα, αλιεύ-
ματα και λαχανικά.

●  «Προμαγειρευμένο»/«Προτηγανισμένο»: Για φαγητό όταν αυτούσιο ή στο κυρίως 
μέρος του έχει παρασκευαστεί μέχρι κάποιο στάδιο και συντηρηθεί με οποιοδήποτε 
τρόπο (κατάψυξη, κλπ) πριν μαγειρευτεί τελικά για να προσφερθεί στον πελάτη «Προτη-
γανισμένο»8.

●  Ορισμένα όρια βάρους (γραμμάρια) προσφερόμενων εδεσμάτων σε ψημένη κατά-
σταση, βάσει της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009 άρθρα 153 και 156:

8. Εφόσον οι υπεύθυνοι των καταστημάτων κατέχουν τα ως άνω κατεψυγμένα τρόφιμα ή προμαγειρευ-
μένα/προτηγανισμένα φαγητά, οφείλουν να προσφέρουν και φαγητά από αυτά. Όταν δεν αναγράφο-
νται στον τιμοκατάλογο τα φαγητά της περίπτωσης αυτής, απαγορεύεται αντίστοιχα η κατοχή είτε κατε-
ψυγμένων κρεάτων, αλιευμάτων, λαχανικών είτε προμαγειρευμένων/ προτηγανισμένων φαγητών.
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Κρέατα εν γένει ψητά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρασκευαζόμενα 125-130                       

Κρέατα φέτα και εν γένει κρέας άνευ οστών, λουκάνικα, σουτζουκάκια και κεφτέ-
δες εκ νωπού  κιμά μόσχου 

125-130

Ψάρια με οποιοδήποτε τρόπο παρασκευαζόμενα 110-115                     

Φιλέτο ψαριού, αστακός, μαγιονέζα Αθηναϊκή  110-115

Πουλερικά γενικώς 125-130

Γαλόπουλα στήθος φέτα 110-115

Ντολμάδες άνευ σάλτσας 175-180

Κεφτέδες άνευ σάλτσας 140-150

Μακαρόνια μαγειρεμένα άνευ σάλτσας 220-230

Παστίτσιο και μουσακάς 195

Κολοκυθοπατάτες, μπριάμ, μελιτζάνες, ιμάμ, φασολάκια λαδερά 255-260

Ντομάτες γεμιστές, κολοκυθάκια γεμιστά, πιπεριές γεμιστές,  μελιτζάνες  γεμιστές 225

Πατάτες, τηγανητά και μελιτζάνες τηγανιτές 145                                                                

Σαλάτες βραστές 190-200           

Σαλάτα ντομάτα ή αγγούρι                                                        190-200           

Σαλάτες ωμές (λάχανο, μαρούλι κλπ)              125-130           

Ταραμοσαλάτα                                                               125-130           

Μαγιονέζα 65

Τυρί φέτα 65

Γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτύρι 55

Πάστες κομμένες 70-80

Γλυκά ταψιού που παραμένουν συνεχώς μέσα σε σιρόπι 95-110

Παγωτά γαρνιρισμένα ή μη    95-110

Το βάρος των πατατών, ζυμαρικών, ρυζιού και των λοιπών ειδών από τα οποία παρασκευάζο-
νται ή γαρνίρονται και οι εντράδες (μεγάλα κομμάτια κρέατος) θα είναι το ήμισυ του βάρους των 
μερίδων αυτών των φαγητών παρασκευαζομένων  χωρίς κρέας, πχ η γαρνιτούρα ζυμαρικών θα 
πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 110 γρ.

5.1.6.  Οι  τάσεις στον τομέα της εστίασης 

5.1.6.1.  Η «νέα κουζίνα» 1970-1990

Η νέα κουζίνα ή όπως είναι πιο διαδεδομένη nouvelle cuisine είναι μια τάση της επο-
χής η οποία αφορά το μαγείρεμα και την παρουσίαση των εδεσμάτων. Η ιδέα αυτή πρω-
τοπαρουσιάστηκε το 1970 από τους Γάλλους σεφ Jean και Pierre Troisgros, Paul Bocuse, 
Alain Senderens, Louis Outhier, Alain Ducasse και Michel Guérard. Από το 1990 και μετά 
η τάση αυτή έγινε διεθνής, βρίσκοντας ένθερμους υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο. Η νέα 
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αυτή τάση αντιτίθεται στην κλασική γαλλική κουζίνα των καταξιωμένων Auguste Escoffier, 
Antoine Carême και Puen με τις βαριές σάλτσες, τους αυστηρούς κανόνες μαγειρικής και 
τις μυστικές συνταγές. Η Νέα Κουζίνα είχε συνθήματα όπως «όλα επιτρέπονται» και «απα-
γορεύονται οι απαγορεύσεις». Τα χαρακτηριστικά των εδεσμάτων που είναι φτιαγμένα 
με βάση την τάση αυτή έχουν ως σκοπό την ικανοποίηση και των πέντε αισθήσεων του 
ανθρώπου με έμφαση στην παρουσίαση (χρώματα και φόρμες):

●  Ντελικάτα και απλά (απλοί συνδυασμοί τροφών, το δυνατότερο φυσικές πρώτες ύλες)

●  Ελαφριά (χωρίς βαριές σάλτσες και δυνατά αρώματα)

●  Υγιεινά (λαχανικά μαγειρεμένα απλά και ελαφρά, κρέατα απαλλαγμένα από λίπος, πρώ-
τες ύλες διαλεγμένες από παραγωγούς)

●  Κομψά (ανοδικό στήσιμο υλικών μέσα στο πιάτο)

H Νέα Κουζίνα αμφισβητήθηκε και αντικαταστάθηκε σύντομα εξαιτίας των μικρών ποσο- Νέα Κουζίνα αμφισβητήθηκε και αντικαταστάθηκε σύντομα εξαιτίας των μικρών ποσο-
τήτων που έμπαιναν στο πιάτο. Ο σεφ Jean de Grylleau αναφέρει ότι αντί για 200 γρ το 
φιλέτο, το σέρβιραν στα 90 γρ, και το ψάρι από 180 γρ. το κατέβασαν στα 70 γρ! Μερικοί αδί-
στακτοι πήγαν ακόμα πιο πέρα, φθάνοντας στο σημείο να βάζουν στο πιάτο δείγματα πρώ-
της ύλης με μερικές σταγόνες από την υποτιθέμενη σάλτσα. 

5.1.6.2.  Η «μοριακή κουζίνα» 1990-2010 

Ο Γάλλος χημικός Hervé This είναι ο πατέρας της μοριακής κουζίνας. Μοριακή κουζίνα (ή 
μοριακή γαστρονομία) είναι επί της ουσίας ένας επιστημονικός τομέας ο οποίος μελετά τη 
συμπεριφορά των διατροφικών πρώτων υλών (κρέας, λάδι, λαχανικά κλπ) σε φυσικοχη-
μικό επίπεδο (περιοδικό «Αθηνόραμα»). Η συμπεριφορά αυτή, άρα και το γευστικό αποτέ-
λεσμα, μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με το συνδυασμό των υλικών. Το ίδιο ισχύει 
και στο επίπεδο διαχείρισης των υλικών με την εφαρμογή θερμότητας ή ψύχους, του τρό-
που ανάμειξης κλπ. Με την έννοια μοριακή κουζίνα εννοούμε περισσότερο τις έρευνες 
που γίνονται για λογαριασμό της βιομηχανίας μεταποίησης και παραγωγής τροφίμων. Η 
έννοια μοριακή γαστρονομία, η οποία χρησιμοποιείται συχνά παράλληλα ή ταυτόχρονα, 
κρύβει κάτι διαφορετικό. Η μοριακή γαστρονομία έχει κυρίως σχέση με την αξιοποίηση 
των σχετικών επιστημονικών συμπερασμάτων του προαναφερθέντος τομέα και αποσκο-
πεί στην αναζήτηση λεπτών γεύσεων, νέων γευστικών συνδυασμών και τρόπων μαγειρέ-
ματος, που οδηγούν σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο της «haute cuisine». Αν και η μοριακή 
γαστρονομία έχει φανατικούς οπαδούς υπάρχουν αρκετοί που την αμφισβητούν ευθέως.

Στη μοριακή κουζίνα χρησιμοποιούν τα υλικά των texturas με την ίδια ευκολία και φυσικό-
τητα που ένας παραδοσιακός σεφ θα χρησιμοποιούσε τη liaison ή την demi - glace για να 
έχει τα αποτελέσματα που δίνει μια ελάχιστη δόση από το gellan - gum ή το glice. Μαλλί της 
γριάς με γεύση αντζούγιας, βασιλικού και τομάτας και ζαμπόν Ζαμπούγκο είναι διαφορε-
τικά εδέσματα ως προς τον τρόπο παρουσίασης στο εστιατόριο «Comerc 24» στην Καταλο-Comerc 24» στην Καταλο- 24» στην Καταλο-
νία. Τα επιχειρήματα που προβάλλουν, για όποιον κατανοεί πώς λειτουργούν αυτά τα υλικά 
και τι αποτελέσματα δίνουν στην τελική υφή του πιάτου, αντικρούουν τον εντυπωσιασμό και 
το υποτιθέμενο σόου που τους προσάπτουν.
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5.1.6.3.  Γαστρονομικές τάσεις για το 2011 -2012

Η νέα γαστρονομική τάση για το 2011 είναι τα εδέσματα που προέρχονται από τοπικά υλικά 
και παρουσιάζονται σε σχήμα κυλινδρικό, μέσα σε ρηχά πιάτα που συχνά έχουν διαφορε-
τικό σχήμα από το κλασικό στρόγγυλο9. Η σάλτσα έχει συμπυκνωθεί και έχει δυναμώσει 
γευστικά. Το κρέας είναι συνήθως μαγειρεμένο σε ζωμό λαχανικών και τα λαχανικά στο 
ζωμό κρέατος. Σύμφωνα με την έγκυρη άποψη του Παγκόσμιου Συλλόγου Αρχιμαγείρων10 
θα συμπληρώναμε πως η τάση των εστιατορίων είναι να παρουσιάζουν κυρίως πιάτα όπου 
το κρέας αποτελείται από δυο διαφορετικά ζώα, τρεις γαρνιτούρες και δύο συμπυκνωμέ-
νες σάλτσες.

Μια σημαντική τάση θα είναι αυτή του «πράσινου εστιατορίου», όπου η λειτουργία του θα 
βασίζεται και θα αξιολογείται για τον τρόπο ανάπτυξής του. Τα χαρακτηριστικά αυτών των 
εστιατορίων θα είναι:

●  Οικολογικά (φιλικά) υλικά ως κατασκευή.

●  Προϊόντα από ομάδες γειτονικών καλλιεργητών.

●  Ανακύκλωση υλικών (φιλτράρισμα λαδιών στη λάντζα, διαχωρισμός απορριμμάτων).

●  Χρήση λίγων υλικών και πολλές τεχνοτροπίες.

●  Σερβιτόροι με καταγωγή από τον ίδιο τον τόπο (για λόγους κοινωνικής αλληλεγγύης).

Σημαντική έρευνα παρουσίασε ο Andrew Freeman, ειδικός σε θέματα μαζικής εστίασης, 
σχετικά με τις τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τομέα της μαζικής εστίασης το 2011-12. 
Ακόμη και το ύφος (επιχειρησιακή δομή) των καταστημάτων του κλάδου με μικρή χωρητι-
κότητα (μικρότερα των 40 θέσεων), τα οποία είναι κατά κανόνα αυτοχρηματοδοτούμενα, και 
όπου το ρόλο του διακοσμητή αναλαμβάνουν φίλοι και συγγενείς του ιδιοκτήτη. Οι σπου-
δαιότερες αλλαγές για το νέο έτος είναι:

●  Οι πίτες σε κάθε σχήμα, σχέδιο και γεύση έχουν την τιμητική τους (γλυκές, αλμυρές, 
ατομικές, τηγανιτές ή ψητές πίτες), απορρίπτοντας πλέον τα μέχρι πρόσφατα δημοφιλή 
ατομικά κέικ που συνόδευαν τον καφέ ή το τσάι των πελατών των επιχειρήσεων μαζι-
κής εστίασης. 

●  Τα παραδοσιακά προϊόντα δίνουν τη θέση τους στις μίνι πίτσες, τα μικρά hot dogs (τα 
ονομάζουν hot dogs σε δύο μπουκιές ή two-bite hot dogs ) και στα μίνι τάκος. Επιση-
μαίνεται ότι τα εν λόγω γεύματα συνδυάζουν μικρή ποσότητα σε χαμηλότερη τιμή ενώ 
ταυτόχρονα μπορούν να καταναλωθούν γρήγορα και εύκολα.

●  Στη λογική της ταχύτητας και του γρήγορου τρόπου ζωής εντάσσεται και η δημιουρ-
γία από πλευράς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης των παραθύρων ταχείας εξυπη-
ρέτησης. Εκεί ο πελάτης εξυπηρετείται γρήγορα, αφού δε σερβίρεται ενώ κάθεται στη 
σάλα αλλά αγοράζει το φαγητό του «σε πακέτο». 

9. Στα εξευγενισμένα εστιατόρια ο σεφ αποφασίζει και το σερβίτσιο που θα σερβίρονται τα εδέσματα, 
δηλαδή προσδίδει τη δική του ταυτότητα κι εκεί.

10.. World Association of Chefs’ Societies: www.wacs2000.org
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●  Αλλαγές στον τρόπο γραφής των μενού. Πλέον αποφεύγονται οι περιγραφές των πιά-
των οι οποίες περιλαμβάνουν αναλυτική παρουσίαση της μαγειρικής μεθόδου ή της 
πλευράς του κρέατος που χρησιμοποιούνται και αντικαθίστανται από την απλή ανα-
φορά των βασικών συστατικών του κάθε πιάτου.

●  Οι σάλτσες μειώνουν την παρουσία τους. Στην διαδικασία αναζήτησης της απλότητας, οι 
σεφ σταματούν να γαρνίρουν τα πιάτα τους με κάθε τύπου σάλτσα και αντ’ αυτής χρησι-
μοποιούν αποξηραμένα λαχανικά, ψίχα μπισκότου ή ψωμιού και σκόνη μανιταριού.

●  Τα hot dog είναι τα καινούρια burger με τους σεφ να τα επαναδημιουργούν, γαρνί-
ροντάς τα με υψηλών προδιαγραφών σάλτσες και γαρνιτούρες παραδοσιακών προϊό-
ντων. 

●  Χορτοφαγικά μενού. Με τους καταναλωτές να ενδιαφέρονται περισσότερο για τα ζώα 
αλλά και την υγιεινή διατροφή οι σεφ αντικαθιστούν τα πιάτα με κρέας με πλήρη χορ-
τοφαγικά μενού. Ορισμένα από τα πλέον δημοφιλή πιάτα είναι τα τσιπς από λαχανάκια 
Βρυξελλών και το σοταρισμένο κουνουπίδι.

●  Το junk food γίνεται gourmet. Νέα πιάτα μοντέρνας αισθητικής σε πιο εκλεπτυσμένες 
γεύσεις αλλά και τρόπους σερβιρίσματος, τα οποία έχουν τη βάση τους στα μέχρι πρό-
σφατα πιάτα της κατηγορίας junk food. Αυτή είναι η τελευταία ανακάλυψη των σεφ που 
αναμένεται να επικρατήσει το 2011.

●  Πολιτισμική αναβάθμιση. Το γιαούρτι από σνακ μετατρέπεται σε βασικό συστατικό σε 
σάλτσες, ντιπ και επιδόρπια, ενώ οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης στο σύνολό τους 
περιλαμβάνουν στα μενού τους πιάτα από όλο τον κόσμο, όπως την Ισλανδία και τον 
Λίβανο.

●  Σπιτικό ψωμί. Με στόχο την καλλιέργεια του αισθήματος φιλοξενίας και οικειότητας των 
πελατών στους χώρους μαζικής εστίασης, οι σεφ προσφέρουν αντί του κλασικού κου-
βέρ, ζεστό ψωμί φτιαγμένο από τους ίδιους καθημερινά, συνοδεία σάλτσας ή βουτύ-
ρου.

●  Οι σάλτσα αλλάζει ύφος, συμπυκνώνεται και είναι ελάχιστη στο πιάτο. Παλιότερα το 
κρασί το χρησιμοποιούσαν οι μάγειροι για να σβήνουν τις σάλτσες. Η μοντέρνα μαγει-
ρική σιγοβράζει το κρασί, σχεδόν το καραμελώνει. Έτσι αυτό παίρνει ένα συμπύκνωμα 
καινούργιων αρωμάτων και όμορφης οξύτητας, η οποία αναδεικνύει τις άλλες γεύσεις 
και τις μυρωδιές του φαγητού. Σχετικά με τους άλλους τρόπους δεσίματος, η νέα τάση 
αφαιρεί το παραπανίσιο άμυλο, τα πολλά λιπαρά ή τις κρέμες.

Τα δημοφιλέστερα συστατικά του 2011: Τυρί πιμέντο, λαιμός (μοσχαρίσιος, αρνίσιος ή χοι-
ρινός), ξινόγαλα, κουμκουάτ, καπνιστό λάδι ή βούτυρο, ποπκόρν, χούμους, πρέτζελ, μέλι.

5.1.7.  Διακόσμηση μπουφέ και πιάτων

Η εξέλιξη της διακόσμησης των εδεσμάτων και του τραπεζιού τους τελευταίους αιώνες 
είναι σημάδι το οποίο δείχνει τις ικανότητες του επαγγελματία μάγειρα καλλιτέχνη και τη 
μοναδικότητα του πελάτη. 
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Σύνθεση Χρωμάτων

Ο όρος «χρώμα» χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη χρωματική αίσθηση της όρασης, όταν 
αυτή αντιδρά σε εξωτερικούς ερεθισμούς ή από υποκειμενική πείρα. Τα αντικείμενα έχουν 
χρώμα, όπως χρώμα επίσης έχουν και οι υστερογενείς εικόνες των αντικειμένων. Άσπρο, 
μαύρο και γκρίζο είναι αχρωματικά χρώματα και διακρίνονται από τα υπόλοιπα που είναι 
χρωματικά χρώματα. Ο όρος χρώμα αναφέρεται επίσης για να δηλώσει την έννοια «χρω-
στική ύλη», και στη φυσική ταυτίζεται με την ορατή ακτινοβολία.

Το χρώμα είναι ένα μέσο επικοινωνίας του ανθρώπου με τον κόσμο. Ένα μεγάλο ποσοστό 
των καθημερινών δραστηριοτήτων στηρίζεται στην οπτική χρωματική ικανότητα. 

Τρία χρώματα θεωρούνται βασικά χρώματα, το κόκκινο, το μπλε και το κίτρινο. Τα χρώματα 
αυτά χρησιμοποιούνται ως βάση για την παραγωγή των άλλων χρωμάτων και για τη δημι-
ουργία αρμονικών χρωματικών συνθέσεων. Η ανάμειξη των βασικών χρωμάτων ανά δυο 
παράγει τα δευτερεύοντα χρώματα. Δηλαδή :

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Ο ΚΥΚΛΟΣ 

ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ
ΟΥΔΕΤΕΡΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ

Κόκκινο Καφέ

Κίτρινο Πράσινο Γκρι

Μπλε Μοβ Μπεζ

Σχήμα 5.  Τα χρώματα11

Τα δευτερεύοντα χρώματα μπορούν να παραχθούν με την ανάμειξη χρωστικών ουσιών 
και με οπτική μείξη. Η οπτική μείξη προκύπτει όταν δυο χρώματα παρατηρούνται ταυτό-
χρονα και συνδυάζονται στο μάτι σχηματίζοντας ένα καινούργιο χρώμα.

Συμπληρωματικό ζεύγος χρωμάτων λέγεται αυτό που σχηματίζεται από ένα δευτερεύον 
χρώμα και από το βασικό χρώμα που δε συμμετέχει στη δημιουργία του δευτερεύοντος. 
Επίσης το χρώμα χαρακτηρίζεται από τρία στοιχεία: την απόχρωση, τη φωτεινότητα και τον 
κορεσμό. Τα χρώματα διαχωρίζονται σε θερμά (κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί) και σε ψυχρά 
(μπλε, πράσινο, μοβ). Το συμπληρωματικό ενός θερμού χρώματος είναι πάντα ένα ψυχρό 
και αντίστροφα. 

Κατά τους κανόνες του σύγχρονου food styling έχουμε τα εξής χρωματικά χαρακτηριστικά:

●  Στις σάλτσες κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα.

●  Το πράσινο και το κίτρινο δένει με τα γκρι σκεύη, ενώ το κόκκινο με το πορτοκαλί με τα 
καφέ σκεύη.

11. Παλησίδης Γ. (2010). Άρθρο: Θεματική Γλυπτική Βρώσιμων Υλικών. Εργαλείο value for money στις 
υπηρεσίες του επαγγελματικού τουρισμού. Αδημοσίευτο. 
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5.1.8.  Καλλιτεχνική Μαγειρική

Η σίτιση αποτελεί συστατικό στοιχείο ενός τουριστικού πακέτου και οφείλει να εναρμονί-
ζεται πάντα με τη γαστρονομία του τόπου φιλοξενίας και τις ανάγκες των τουριστών. Ένα 
καλό γεύμα αποτελεί την προϋπόθεση μιας καλής συμφωνίας και επίσης, ενώ ένα επαγ-
γελματικό γεύμα θεωρείται αναγκαίο, ταυτόχρονα αποτελεί και εργαλείο μεθόδου για στο-

Εικόνα 6.  Γλυπτά από κολοκύθι, καρπούζι, βούτυρο & ζάχαρη

χευόμενηπροσέγγιση ενός θετικού αποτελέσματος. Έτσι λοιπόν, ένα γεύμα είναι σημαντικό 
για την έναρξη και τη συνέχιση σημαντικών συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων. Η επι-
λογή των εδεσμάτων διαδραματίζει τον κυρίαρχο ρόλο σε ένα επιτυχημένο γεύμα, το οποίο 
είναι ικανό να ικανοποιήσει τη γεύση, την οσμή και την όραση του προσκεκλημένου. Εδώ 
είναι και το σημείο όπου επεμβαίνει η «θεματική γλυπτική» που επιθυμεί να αυξήσει την 
ικανοποίηση του προσκεκλημένου.

Με τον όρο Καλλιτεχνική Μαγειρική (Art Culinary) εννοούμε τη σύνθεση βρώσιμων υλι-Art Culinary) εννοούμε τη σύνθεση βρώσιμων υλι- Culinary) εννοούμε τη σύνθεση βρώσιμων υλι-Culinary) εννοούμε τη σύνθεση βρώσιμων υλι-) εννοούμε τη σύνθεση βρώσιμων υλι-
κών τα οποία έχουμε επεξεργαστεί χειρονακτικά, δίδοντάς τους σχήματα όπου παρουσιά-
ζονται θέματα από την καθημερινότητα, την ιστορία, τη φύση και τη φαντασία με σκοπό την 
όμορφη παρουσίαση ενός χώρου. Οι δημιουργοί της θεματικής γλυπτικής είναι συνήθως 
οι αρχιμάγειρες της κρύας κουζίνας (Chef’s de Cuisine Froide). 

Για να εξελιχθεί ένας μάγειρας σε καλλιτέχνη-διακοσμητή, είναι σύνηθες να βρίσκεται στην 
κρύα κουζίνα και να εξασκείται μέσα από τις μικρές καλλιτεχνίες (λαχανικά για σαλάτες). 
Τις περισσότερες φορές ο καλλιτέχνης-μάγειρας είναι εξωτερικός συνεργάτης της επιχεί-
ρησης και πληρώνεται από την επιχείρηση που θα οργανώσει την εκδήλωση. Η τελική 
σύνθεση παραδίδεται έτοιμη στον οργανωτή της εκδήλωσης, δίνοντάς του και τις απαραί-
τητες οδηγίες τοποθέτησης. 

Τα γεγονότα για τα οποία δημιουργούμε καλλιτεχνική μαγειρική είναι οι εκδηλώσεις όπως 
γάμοι, βαφτίσια, εορταστικές εκδηλώσεις, γεύματα σε μορφή μπουφέ και για διαφημιστι-
κούς λόγους. Η καλλιτεχνία η οποία χρησιμοποιείται σε κάθε εκδήλωση εξαρτάται από το 
ύφος της εκδήλωσης, τον τόπο και το χώρο παρουσίασης, τις απαιτήσεις της πελατείας. 
Επίσης, εξαρτάται από την ευχέρεια με την οποία ο κάθε καλλιτέχνης-μάγειρας χειρίζεται 
τα υλικά και τα εργαλεία του και από τις ιδέες του καλλιτέχνη-μάγειρα, δηλαδή από το κατά 
πόσο ερευνά. Τέλος, εξαρτάται από τον τρόπο συντήρησής της και από τα υλικά που δια-
θέτει και προσφέρει η επιχείρηση για την κατασκευή τους. Τα κύρια χαρακτηριστικά μιας 
καλής σύνθεσης καλλιτεχνικής μαγειρικής είναι η κομψότητα. Δεν πρέπει να είναι υπερβο-
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λική, δηλαδή δεν πρέπει να εστιάζεται όλο το ενδιαφέρον σε αυτή, πρέπει να υπάρχει ομοι-
ομορφία χρωμάτων και σχημάτων, και τέλος πρέπει να έχει σχετικό θέμα με το θέμα της 
εκδήλωσης. Ο ρόλος της καλλιτεχνίας είναι να προκαλέσει εντύπωση, να σας κάνει να δια-
φοροποιηθείτε από τους ανταγωνιστές και να δημιουργήσετε  θέμα συζήτησης. 

Οι καλλιτεχνίες μπορούν να δημιουργηθούν από :
●  Πάγο - Η σμίλευση του πάγου είναι δύσκολη και η έκθεσή του γίνεται υπό προϋποθέ-

σεις που ορίζονται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος της αίθουσας ή του εξωτερικού 
χώρου.                              

●  Βούτυρο - Το βούτυρο ήταν σημαντικό συστατικό διακόσμησης στα γεύματα τύπου 
μπουφέ κατά το 19ο αιώνα. Παλαιότερα γινόταν χρήση εσωτερικού σκελετού με σίδερο 
και γάζα ώστε να δημιουργηθεί η βάση της καλλιτεχνίας. Σήμερα η χρήση νέων υλι-
κών, όπως το φελιζόλ και τα συνθετικά πλαστικά, έδωσαν τη δυνατότητα της γρήγορης 
κατασκευής.                               

●  Λαχανικά και φρούτα σε ωμή ή ψημένη μορφή - Οι πιο συνηθισμένες δημιουργίες που 
συναντάμε είναι κυρίως μπουκέτα ή βάζα με λουλούδια. Ιδανικά λαχανικά για σκάλι-
σμα είναι τα παντζάρια, τα καρότα, τα ραπανάκια, οι κολοκύθες, τα καρπούζια και τα 
πεπόνια.                              

●  Ζύμες σε ψημένη μορφή (νεκρές ζύμες) - Οι δημιουργίες από ζύμη ψωμιού ονομάζο-
νται νεκρές ζύμες και μπορούν να είναι απλές, με τη μορφή ενός καθημερινού ψωμιού, 
ή και πολύπλοκα γλυπτά. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι το ελάχιστο κόστος τους από 
πλευράς υλικών, ενώ μπορούν να κρατηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

●  Αλάτι - Το αλάτι είναι ένα οικονομικό προϊόν το οποίο είναι ανθεκτικό στην υγρασία και 
αποτελεί συνήθως βάση για συνθέσεις. Εξαιτίας του μικροσκοπικού του μεγέθους μπο-
ρεί να δώσει πολλά σχήματα, αρκεί να έχετε τη σωστή φόρμα προσθέτοντας χρώματα 
ή μπαχαρικά.

●  Κρέατα και ψαρικά σε ψημένη μορφή.
●  Καραμέλα, σοκολάτα, ζάχαρη, κερί.

Η θεματική καλλιτεχνία με υλικά της γαστρονομίας έχει τη βάση της σε χώρες που συμπε-
ριλαμβάνουν τις σημαντικότερες πόλεις του επαγγελματικού τουρισμού. Χώρες οι οποίες 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε καλλιτεχνικές τάσεις είναι η Σουηδία στον πάγο, 
η Ελβετία στο βούτυρο, η Κίνα με την Ισπανία και τη ΝΑ Αμερική στα λαχανικά και στα 
φρούτα, η Γερμανία στο κρέας, η Ιαπωνία στα ψάρια, η Γαλλία και η Ελβετία στις ζύμες, 
την καραμέλα και τη σοκολάτα, και η Ρωσία στη ζάχαρη. Στην Ελλάδα υπάρχουν αξιόλο-
γοι καλλιτέχνες μάγειρες, οι οποίοι παρουσιάζουν τα έργα τους σε ξενοδοχεία 4* και 5* σε 
μενού table d’hote. Σημαντικές προσπάθειες γίνονται από τις Λέσχες Αρχιμαγείρων για την 
ανάδειξη αυτών των επαγγελματιών μέσα από διεθνείς εκθέσεις και διαγωνισμούς. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα είναι ο διαγωνισμός που έλαβε χώρα στο Balkan Culinary Festival 
στο Βελιγράδι το 2009. Εκεί συμμετείχε ο κ Χρήστος Γκότσης12, ο οποίος έλαβε το Χρυσό 

12. Ο Χρήστος Γκότσης, ο Γιώργος Μαστροδημήτρης και ο Γιώργος Παλησίδης είναι οι 3 αναγνωρισμένοι 
κριτές για την Ελλάδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων
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Βραβείο, παρουσιάζοντας το θέμα Amazing Flowers. Ήταν επίσης τρίτος πρωταθλητής στο 
διαγωνισμό του Παγκόσμιου Συλλόγου Αρχιμαγείρων (WACS) στο Λουξεμβούργο το 2010.          

5.1.9.  Αναγνωρισμένες επιχειρήσεις εστίασης 

Τα τελευταία πέντε χρόνια γίνεται μεγάλη προβολή των αρχιμαγείρων διαμέσου της τηλε-
οπτικής κουζινολογίας στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό (παράδειγμα ο Γκόρντον 
Ράμσι και ο Τζέιμι Όλιβερ). Η προβολή αυτή έδωσε τους καταναλωτές την ευκαιρία να 
μάθουν και να γίνουν πιο απαιτητικοί στις προτιμήσεις τους.  Γιατί πετυχαίνουν αυτές οι επι-
χειρήσεις; Τι είναι αυτό που κερδίζει τους πελάτες; Η απάντηση βρίσκεται μέσα στις σελίδες 
που διαβάσατε σε αυτό το βιβλίο.

Αναγνωρισμένα εστιατόρια στο εξωτερικό

Η επέκταση επιτυχημένων γαστρονομικών προϊόντων εκτός συνόρων – υπό εμπορικές 
επωνυμίες όπως Νobu, Spoon, Maxim (εστιατόριο με ιστορία από το 1910) και Maze – 
κατευθύνθηκε σε πρώτη φάση σε μεγαλουπόλεις με σημαντική ζήτηση για υψηλή γαστρο-
νομία, τόσο από τον τοπικό πληθυσμό όσο και από τους επισκέπτες αυτών των πόλεων. Πιο 
πρόσφατα δημιουργήθηκαν παραρτήματα αυτών των εστιατορικών αλυσίδων σε δημοφι-
λείς τουριστικούς προορισμούς, όπως ο Μαυρίκιος, η Σαρδηνία, οι Μπαχάμες, η Μύκονος 
και η Χαβάη. Αυτή η εξέλιξη βοήθησε να παγιωθούν, πέραν των μεγάλων μητροπόλεων, 
νέοι γαστρονομικοί προορισμοί. Διάσημοι σεφ και επώνυμα εστιατόρια από όλο τον κόσμο 
άνοιξαν παραρτήματα στα κεντρικά ξενοδοχεία περιοχών όπως το Λας Βέγκας και το Ντου-
μπάι, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη συγκέντρωση εστιατορίων υψηλής γαστρονομίας 
(κυρίως στο Λας Βέγκας) τα οποία απευθύνονται πρωτίστως στους τουρίστες. Η άφιξη ενός 
γαστρονομικού brand προσδίδει κύρος σε έναν τουριστικό προορισμό, εξασφαλίζει δημο-
σιότητα και προβολή και τοποθετεί μια περιοχή στο διεθνή γαστρονομικό χάρτη.

Ελλάδα

Τα ελληνικά εστιατόρια και καταστήματα εστίασης που έχουν επιτυχία είναι αυτά που προ-
σφέρουν ένα «λαϊκό gourmet» μενού (στα γαλλικά gourmet σημαίνει καλοφαγάς). Ακόμη 
και ένα κατάστημα ταχυφαγίας μπορεί να είναι gourmet, όπως το ψητοπωλείο που βρί-gourmet, όπως το ψητοπωλείο που βρί-, όπως το ψητοπωλείο που βρί-
σκεται στη γειτονιά μας. Ο γύρος είναι από φρέσκο χοιρινό κρέας, χωρίς να είναι περασμέ-
νος από το μηχάνημα «τρυφεροποίησης». Το μαγαζί κάνει κάθε μέρα τρία κιλά σουτζουκά-
κια, ενώ Παρασκευές και Σάββατα πέντε κιλά. Τα κρέατα τα μαρινάρει με νεαρά αποξηρα-
μένα μυρωδικά (< ενός χρόνου) και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης. Τη χωριάτικη 
σαλάτα την ετοιμάζει την ώρα της παραγγελίας μπροστά στη βιτρίνα του. Σκοπός του δεν 
είναι το περιστασιακό κέρδος αλλά το συνεχές και βιώσιμο κέρδος.

Χαρακτηριστικό των ελληνικών ταβερνών και εστιατορίων είναι οι εξειδικευμένες δημι-
ουργίες σε πολύ προσιτές τιμές, χάρη και στη βοήθεια των συνεργατών τους, αρχιμάγει-
ρων και αρχισερβιτόρων. Δυστυχώς πολλές φορές συναντάμε και την περίπτωση όπου 
η λαντζιέρα ή ο λαντζιέρης προάγεται σε μάγειρας, επειδή κοστίζει λιγότερο και ακολου-
θεί πάντα τις εντολές σας. Αυτή όμως η στρατηγική μοιραία έχει οδηγήσει στην απαξίωση 
σπουδαίων επιχειρήσεων. 
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Οι Έλληνες καταναλωτές είναι δεκτικοί σε νέες γαστρονομικές προτάσεις καθώς και πιο 
εκπαιδευμένοι από το παρελθόν. Έχουν καλλιεργήσει σε μεγάλο βαθμό τον ουρανίσκο τους 
και έχουν γίνει απαιτητικοί. Το 2004 διεξήχθησαν στην Ελλάδα οι Ολυμπιακοί της Αθήνας. 
Οι σεφ άρχισαν να αναζητούν την έμπνευση στην παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και στην 
κουζίνα της ελληνικής περιφέρειας. Χάρη στα βελτιωμένα δίκτυα μεταφορών της Ελλά-
δας, τρόφιμα από διάφορα σημεία της χώρας, που βρίσκονταν έως τότε το σκοτάδι, έγιναν 
προσιτά στις αστικές περιοχές. Μερικές πρωτοπόρες εταιρείες τροφίμων άρχισαν να δια-
μορφώνουν εκ νέου το περιεχόμενο και την εικόνα των ελληνικών συσκευασμένων τρο-
φίμων. Έτσι, γεννήθηκε η σύγχρονη ελληνική κουζίνα, η οποία συνδυάζει τις τεχνικές της 
υψηλής γαλλικής κουζίνας και σε μικρότερο βαθμό της μοριακής, με τοπικά ελληνικά προ-
ϊόντα και συνταγές.

5.1.10.  Photomarketing & Food Styling

Το Food Styling και η Αρχιτεκτονική των εδεσμάτων έχουν να κάνουν με τον τρόπο παρου-
σίασης των δημιουργιών ενός καταστήματος. Είναι πολύ σημαντική ο τρόπος παρουσίασής 
τους, διότι έτσι αναδεικνύεται η τέχνη του κάθε επαγγελματία .

www.culinology.gr 

Χαρακτηριστικά μιας επαγγελματικής φωτογράφησης (πηγή: Arvanitidis Nikos & Culinology 
TEAM Hellas):
Ø	Χρόνος φωτογράφησης για κάθε έδεσμα  με άριστη προετοιμασία 8’. 
Ø		Χρόνος φωτογράφησης για κάθε έδεσμα  με μηδενική προετοιμασία 24’. Σ’αυτή την 

περίπτωση μειώνεται ο αριθμός των εδεσμάτων ή αυξάνεται το κόστος της φωτογρά-
φησης κατά 2 φορές. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (αρμοδιότητα του Chef)

Ο Chef πρέπει να έχει την ανάλογη προετοιμασία:
Ø	Κομμένα λαχανικά στα σχήματα που προβλέπει η συνταγή και σε ποσότητα 2 πιάτων
Ø		Επεξεργασμένα κρέατα για γρήγορο ψήσιμο. Τα κρέατα της ώρας ψήνονται κατά τη 

φωτογράφηση. Τα μαγειρευτά θα πρέπει να έχουν ήδη ψηθεί κατά το 80% και να έχουν 
πάρει χρώμα (απλά αφαιρέστε πχ το κότσι 45΄ πριν να είναι έτοιμο, ώστε να κρατήσει τη 
φόρμα του).

Ø		Τα ζυμαρικά θα πρέπει να είναι βρασμένα κατά το 70% και κρυωμένα σε τρεχούμενο 
νερό, ώστε να κρατήσουν τη φόρμα τους.

Ø	H σύνθεση των sandwiches θα γίνει κατά τη φωτογράφιση. 
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Ø	Να έχει τριμμένο τυρί (παρμεζάνα ή γραβιέρα)

ΣΑΛΑΤΕΣ (αρμοδιότητα του Chef)

Ø	Όλα τα υλικά πρέπει να είναι φρέσκα.
Ø		Πρέπει να έχετε φρέσκα μυρωδικά: βασιλικό, δενδρολίβανο, δυόσμο, μαϊντανό, άνιθο, 

θυμάρι.
Ø	Όλα τα υλικά πρέπει να είναι πλυμμένα και  στεγνά.
Ø	Τα μαρούλια (σγουρά)  θα τα κόψετε διαγώνια σε μικρά φυλλαράκια.
Ø	Οι ξηροί καρποί θα είναι καβουρδισμένοι (τηγάνι χωρίς λάδι)
Ø		Τα υλικά που επιδέχονται ειδική επεξεργασία να είναι αναλόγως προετοιμασμένα όπως 

κρουτον, confi, μπείκον décor, κλπ

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ (αρμοδιότητα του Chef)

Πολύ δυνατή φωτιά ώστε να κρατήσουν τη φόρμα τους. Τα φιλέτα θα ψήνονται medium 
λίγο πριν τη φωτογράφισή τους.

ΣΚΕΥΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ (αρμοδιότητα του σερβιτόρου)
Ø		Θα υπάρχουν πλυμμένα και γυαλισμένα πιάτα σε ανάλογο αριθμό των εδεσμάτων  που 

θα φωτογραφηθούν.
Ø	Τα πιάτα σερβιρίσματος πρέπει να είναι ζεστά.

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
(αρμοδιότητα του Ιδιοκτήτη)
1 σερβιτόρος, ο οποίος να γνωρίζει καλά το μαγαζί
1 Chef με εμπειρία

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

√ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Σπρέι για λάδι

Τσιμπίδες για το στήσιμο

Plexi glass χρωματιστά

Μύλος πιπεριού

Αχνιέρα, κανελιέρα

ΣΑΛΟΝΙ (αρμοδιότητα του Σερβιτόρου)

Πρέπει να είναι σκουπισμένο και τακτοποιημένο, ώστε να γίνουν οι ανάλογες φωτογραφι-
κές λήψεις (ημέρας και σούρουπο).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Ø	Εξωτερικό σαλόνι από μακριά(ευριγώνια & κανονική λήψη)
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Ø	Εσωτερικό σαλόνι (ευριγώνια & κανονική λήψη)
Ø		Μεμονομένο τραπέζι, στρωμένο με ποτήρια, πιάτα, μαχαιροπίρουνα, αλατοπίπερο, λου-

λούδι, κατάλογο, λαδόξυδο. Το τραπέζι αυτό πρέπει να είναι έτοιμο με γυαλισμένα και 
στρωμένα όλα τα παραπάνω.

Ø	Φρέσκα υλικά στα δοχεία, σκεύη, καφάσια. 
Ø		Chef σε action: να βάζει φωτιά, να ανοίγει φύλλο πίτας, να κόβει πατάτες για τηγάνι, να 

σπάει αυγό για ομελέτα πανω σε μπασίνα,κλπ
Ø	Πιάτα στο σημείο φωτογράφησης με ειδικό φωτισμό (κρύος φωτισμός)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ 

Γιώργος Μαστροδημήτρης (αριστερά) & Γιώργος Παλησίδης κατά τη διάρκεια Food Styling 

Ø		Τα υλικά πρέπει να γυαλίζουν ➔ ακριβώς πριν την φωτογράφιση γυαλίζουμε το έδεσμα 
με το λάδι.

Ø	Οι σάλτσες να ξεχυλίζουν ελαφρώς από τα sandwiches
Ø	Σταγόνες λάδι να στραγγίζουν από κάποιο φύλλο μαρουλιού
Ø	Στα ζυμαρικά θα μπαίνει ανάμεσα τυρί τριμμένο για να στέκονται.
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FOOD STYLING ΣΕ 5* HOTeL

FOOD STYLING ΣΕ ΜπυΡΑΡΙΑ

FOOD STYLING ΣΕ ITaLIaN ReSTauRaNT

FOOD STYLING ΣΕ ΕλλΗΝΙΚΗ ΤΑβΕΡΝΑ

FOOD STYLING ΣΕ ζΑχΑΡΟπλΑΣΤΕΙΟ
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5.1.11.  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης  

    Ερωτήσεις

1. Ποιος είναι ο ελβετικός και ποιος ο ιταλικός τρόπος σερβιρίσματος;

2. Τι σημαίνει à la carte και τι table d’ hote;

3. Τι είναι ο μπουφές και σε ποια μέθοδο σερβιρίσματος ανήκει;

4. Ποια είναι η σύνθεση ενός ελληνικού μενού table d’ hote;

5. Ποια είναι η τωρινή τάση στις κουζίνες;

        Ασκήσεις

1.  Σύμφωνα με τον Alain Ducasse τα υλικά παίζουν ρόλο κατά 60% στην επιτυχία του εδέ-
σματος.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Τα κατεψυγμένα εδέσματα δε χρειάζεται να αναφέρονται στο εδεσματολόγιο.

    Σωστό                                              Λάθος

3. Τα προμαγειρεμένα εδέσματα πρέπει να αναφέρονται στο εδεσματολόγιο.

    Σωστό                                              Λάθος

4. SERVQUAL (απόδοση επιχείρησης) = Customer Satisfaction + Profit.

    Σωστό                                              Λάθος

5. Το τυρί της χωριάτικης πρέπει να αναφέρεται ρητά στο εδεσματολόγιο.

    Σωστό                                              Λάθος

6.  Η στολή του μάγειρα περιλαμβάνει:
 α) ποδιά, σαμπό, κουζινόπανο
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 β) μπλούζα σταυρωτή και παντελόνι (βαμβακερά)
 γ) σκούφο και λαιμοδέτη
 δ) όλα τα παραπάνω

7. Οι τρεις τύποι κουζινών είναι:
 α) διεθνής
 β) εθνική
 γ) τοπική
 δ) όλες οι παραπάνω

8. Η καλλιτεχνική μαγειρική μπορεί να δημιουργήσει θεματικές παρουσιάσεις από:
 α) βούτυρο
 β) πέτρα
 γ) πηλό 
 δ) τσιμέντο

9. Δεν είναι δευτερεύον χρώμα το :
 α) πορτοκαλί
 β) πράσινο
 γ) μοβ
 δ) μπλε 

10. Δεν είναι έκφραση ευγένειας:
 α) Μπορώ να σας εξυπηρετήσω;
 β) Τι θέλετε;
 γ) Έχουμε…
 δ) Μπορείτε…
 

Απαντήσεις ασκήσεων

1.  Σ 2.  Λ 3.  Σ 4.  Σ 5.     Σ
6.  δ) 7.  δ) 8.  α) 9.  δ) 10.  β)

Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση 

Ατομική ή ομαδική άσκηση

1.  Δομήστε ένα business plan αλλαγών για την επιχείρησή σας όπως προτείνει το παρόν 
βιβλίο.
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2.  Βάσει της θεωρίας κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στον τιμοκατάλογό σας. Στη συνέχεια 
εξηγήστε στην τάξη γιατί προβήκατε σε αυτές τις αλλαγές.

3.  Σημειώστε μια πολιτική και στρατηγική της επιχείρησής σας. Στη συνέχεια δώστε τη 
στους υπαλλήλους σας για να σας πουν την άποψή τους. Ποιες αντιδράσεις είχατε; Πώς 
θα μπορέσετε να πείσετε τους υπαλλήλους σας να υπακούσουν στη νέα πολιτική του 
καταστήματος;

5.1.12.  Βοηθητικό υλικό μελέτης

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Freedman, P (2007). Food: The history of taste. London: Thames & Hudson Ltd. Shore, E. 
Η εξέλιξη του εστιατορίου. Μετάφραση, Αθήνα: Polaris. Σελ.301-332

Απίκιος (2000). Εγχειρίδιο γαστρονομίας. Αθήνα: Καστανιώτης

Θεοδωρέλλης, Χ. (2004). Επιστήμη και τεχνογνωσία στη Μαζική Εστίαση. Θεσσαλονίκη: 
Θεσσαλονίκη: Ιδιωτική έκδοση

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Ηλεκτρονική εφημερίδα TravelDailyNews: www.traveldailynews.gr

● Ηλεκτρονική εφημερίδα LTC: www.ltcnews.gr

● Σύνδεσμος Ελληνίδων του Τουρισμού: www.womenintourism.gr

● ΣΕΤΕ: www.greektourism2020.gr

5.1.13.  Ενδεικτική βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία για την Οργάνωση - Διοίκηση επιχειρήσεων εστίασης & σύνθεση εδε-
σματολογίου
Deming,W. E. (2000), The New Economy, 2nd edition, p.56-122
Dugabelle, O. & Legland, J. (1997). Restaurants Traiteurs. Decors Et Presentations - 

Assiettes, Plats, Buffets Froids. Edition Bpi.
Kotler & Dubois (1997). Marketing Management. 9th edition. USA, σελ. 34-75
Lorsch, J. W., James P. Baughman, James Reece, and Henry Mintzberg, NY News  MIT 

(1978). Understanding Management. USA: Harper & Row Publishers Inc.
Seaberg, Α. (1973). Menu Design: Marketing and Merchandasing. Boston: CBI publishing, 
Dittmer, P. & Griffin, G. (1997). Κοστολόγηση τροφίμων, ποτών, εργασίας, για ξενοδοχεία 

και εστιατόρια. 5η έκδοση, μετάφραση. Αθήνα: Ελλήν
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2.  Βάσει της θεωρίας κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στον τιμοκατάλογό σας. Στη συνέχεια 
εξηγήστε στην τάξη γιατί προβήκατε σε αυτές τις αλλαγές.

3.  Σημειώστε μια πολιτική και στρατηγική της επιχείρησής σας. Στη συνέχεια δώστε τη 
στους υπαλλήλους σας για να σας πουν την άποψή τους. Ποιες αντιδράσεις είχατε; Πώς 
θα μπορέσετε να πείσετε τους υπαλλήλους σας να υπακούσουν στη νέα πολιτική του 
καταστήματος;

5.1.12.  Βοηθητικό υλικό μελέτης

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Freedman, P (2007). Food: The history of taste. London: Thames & Hudson Ltd. Shore, E. 
Η εξέλιξη του εστιατορίου. Μετάφραση, Αθήνα: Polaris. Σελ.301-332

Απίκιος (2000). Εγχειρίδιο γαστρονομίας. Αθήνα: Καστανιώτης

Θεοδωρέλλης, Χ. (2004). Επιστήμη και τεχνογνωσία στη Μαζική Εστίαση. Θεσσαλονίκη: 
Θεσσαλονίκη: Ιδιωτική έκδοση

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●  Ηλεκτρονική εφημερίδα TravelDailyNews: www.traveldailynews.gr

● Ηλεκτρονική εφημερίδα LTC: www.ltcnews.gr

● Σύνδεσμος Ελληνίδων του Τουρισμού: www.womenintourism.gr

● ΣΕΤΕ: www.greektourism2020.gr

5.1.13.  Ενδεικτική βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία για την Οργάνωση - Διοίκηση επιχειρήσεων εστίασης & σύνθεση εδε-
σματολογίου
Deming,W. E. (2000), The New Economy, 2nd edition, p.56-122
Dugabelle, O. & Legland, J. (1997). Restaurants Traiteurs. Decors Et Presentations - 

Assiettes, Plats, Buffets Froids. Edition Bpi.
Kotler & Dubois (1997). Marketing Management. 9th edition. USA, σελ. 34-75
Lorsch, J. W., James P. Baughman, James Reece, and Henry Mintzberg, NY News  MIT 

(1978). Understanding Management. USA: Harper & Row Publishers Inc.
Seaberg, Α. (1973). Menu Design: Marketing and Merchandasing. Boston: CBI publishing, 
Dittmer, P. & Griffin, G. (1997). Κοστολόγηση τροφίμων, ποτών, εργασίας, για ξενοδοχεία 

και εστιατόρια. 5η έκδοση, μετάφραση. Αθήνα: Ελλήν

Freedman, P (2007). Food: The history of taste. London: Thames & Hudson Ltd. Μετά-Μετά-
φραση, Αθήνα: Polaris. Σελ. 334, 328.

Sigaud, J. (1989). Hoteliers Restaurateurs, les principes d’une bonne gestion. Corenc: 
SODIFOR

Μάρας, Αθ. (1999). Οργάνωση-Τεχνική εστιατορικών μονάδων. Αθήνα: Interbooks, σελ.14-
26.

Μπόσκου. Γ, Παλησίδης, Γ. Μέντζιου, Ρ. & Ντελέζος, Κ. (2011). Υγιεινή σκευών εστιατο-
ρίων, μετρήσεις με Λουμινόμετρο. Αδημοσίευτο.

Σαλεσιώτης Μ. (2000). Σύνθεση εδεσματολογίου με στοιχεία διαιτητικής. Αθήνα: Inter-Inter-
books, σελ. 125-136.

Σκούμιος, Ν. (2004). Εστιατορική τεχνική και διοίκηση. Αθήνα: Interbooks, σελ. 21-25

Βιβλιογραφικές αναφορές  για την ικανοποίηση πελατών

Dick Schaaf, Keeping the Edge : Giving Customers the Service they demand, Plume Pen-
guin, New York,1997. ISBN: 0452271916

Philip Kotler , Marketing Management- The Millenium Edition. (Chapter 14: Designing 
& Managing Services) Publisher: Prentice Hall International Editions 2000. ISBN: 
0130156841

Valerie Zeithaml, A. Parasuraman and Leonard Berry, Delivering Quality Service: Bal-
ancing Customer Perceptions and Expectations. Publisher: Free Press; New York, 
March 1990. ISBN: 0029357012

Ακρίβος, Σ. & Σαλεσιώτης, Μ. (2007). Τουρισμός: τουριστική συνείδηση & συμπεριφορά. 
Αθήνα, σελ. 12-65

Λαλούμης, Δ. (1998). Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αθήνα: Σταμούλη, σελ 15-23 
Παλησίδης Γ. & Μαρκάκης Σ. (2010). «Οργάνωση Τμήματος Banquet. Παράμετροι και Άξο-Banquet. Παράμετροι και Άξο-. Παράμετροι και Άξο-

νες για τη Δημιουργία του». Σημειώσεις μαθήματος. Θεσσαλονίκη: ΑΤΕΙΘ. Παλησί-
δης, Γ., Μπόσκου, Γ (2010). «Το σύγχρονο εδεσματολόγιο». Θεσσαλονίκη: Συνέδριο 
ΔΕΔΥΤ 

Βιβλιογραφικές αναφορές για τη γλυπτική

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2000). «Αρχές Σύνθεσης» (ΤΕΕ Α’ Τάξη 1ου Κύκλου). Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Παλησίδης Γ. (2010). Άρθρο Θεματική Γλυπτική Βρώσιμων Υλικών. Εργαλείο value for 
money στις υπηρεσίες του επαγγελματικού τουρισμού. Αδημοσίευτο.

Σκούμιος, Ν. (2004). «Εστιατορική Τεχνική και Διοίκηση». Αθήνα: Interbooks
Νόβας Δ. & Νόβα Κ. (2006). «Δεξιώσεις και Κέτερινγκ. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε». Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα.
Σαράντος Ν. & Χειλαδάκης Στ. (2008). «Μαγειρική Τέχνη – Εκπαιδευτική Μαγειρική». 

Αθήνα: ΟΤΕΚ.
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5.1.14. Σύνοψη κεφαλαίου5.1.14. Σύνοψη κεφαλαίου5.1.14. Σύνοψη κεφαλαίου

Η οργάνωση του εστιατορίου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του. Όσο πιο 
κοντά βρίσκεστε σε αυτή τόσο περισσότερα προβλήματα θα αποφύγετε. Είναι αποδεδειγ-
μένο ότι επιχειρηματίες που άφησαν την επιχείρησή τους να τη διοικούν άναρχα «ξένα 
χέρια» σύντομα έκλεισαν την επιχείρηση αυτή. Έχοντας λοιπόν πλέον τη θεωρητική τεχνο-
γνωσία λειτουργίας του σύγχρονου εστιατορίου μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες αλλα-
γές, ώστε να γίνετε πιο ανταγωνιστικοί και πιο ωφέλιμοι για τους πελάτες σας.

5.1.15.  Παράρτημα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
                                                                                                    Ημερομηνία ..../..../.....
Α/Α__________

Συμφωνία μεταξύ του εστιατορίου ΓΥΑΛΟΣ, με έδρα την οδό Νίκανδρου 37 - Αθήνα Τ.Κ. 
104 37, με Α.Φ.Μ.: 096584563 και Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, εφεξής καλούμενης «Εστιατό-
ριο» και ο/η……………………., εφεξής καλούμενης «Πελάτης». Όνομα νόμιμου εκπρο-
σώπου του Πελάτη και υπεύθυνου της εκδήλωσης (κατά δήλωσή του), Τηλ./Φαξ ………… 
ΑΦΜ  ……………..  ΔΟΥ ………………...

Το Εστιατόριο συμφώνησε με τον Πελάτη να διεξαχθεί στην αίθουσά του εκδήλωση με 
την ονομασία και κατά τις ημερομηνίες …………….έως και …………... Ελάχιστος αριθμός 
εγγυημένων από τον Πελάτη ατόμων………….

1. ΠΑΡΟΧΕΣ

Το Ξενοδοχείο θα παράσχει στον πελάτη τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το συνημμένο δελτίο εκδήλωσης.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

2.1.  Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Εστιατόριο, το αργότερο __4__ 
ημερολογιακές ημέρες προ της εκδήλωσης, τον τελικό αριθμό των ατόμων που θα 
συμμετάσχουν στη βασική εκδήλωση και στις περιφερειακές εκδηλώσεις, εφόσον 
υπάρχουν τέτοιες. Ο τελικός αριθμός ατόμων δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να είναι 
μικρότερος από το 80% του αρχικά συμφωνηθέντος. Ως  αρχικά συμφωνηθείς αριθ-
μός ορίζεται ο αριθμός που έχει εγγυηθεί ο Πελάτης και αναγράφεται στο παρόν συμ-
φωνητικό. Ως τελικός αριθμός ατόμων ορίζεται ο αριθμός των ατόμων που ο Πελάτης 
οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Ξενοδοχείο 4 ημερολογιακές ημέρες προ της 
εκδήλωσης. 
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Στην περίπτωση που ο τελικός αριθμός ατόμων είναι μικρότερος από το 80% του αρχικά 
συμφωνηθέντος αριθμού:
(α) το Εστιατόριο θα χρεώσει το 80% του  αρχικά συμφωνηθέντος αριθμού .
(β)  το Εστιατόριο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της παρούσης συμφωνίας. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως όροι θεωρούνται οι αίθουσες (ως προς το μέγεθος), 
οι τιμές, το είδος των μενού  κλπ.

2.2.   Ειδικά για τις επισιτιστικές εκδηλώσεις (τροφίμων και ποτών) το Εστιατόριο, με στόχο 
την άρτια εξυπηρέτηση του πελάτη, είναι δυνατόν να εξυπηρετήσει μέχρι και 10% επι-
πλέον του δοθέντος αρχικού ή τελικού αριθμού ατόμων που έχει ορίσει ο Πελάτης. 
Στην περίπτωση αυτή η χρέωση θα γίνει επί του πραγματικού αριθμού ατόμων. 

Σε  περίπτωση που η προσέλευση των ατόμων την ημέρα της εκδήλωσης ή τις ημέρες 
των εκδηλώσεων είναι μικρότερη του τελικού αριθμού ατόμων, η χρέωση θα γίνει για το 
σύνολο του τελικού αριθμού ατόμων. 

3.  ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Συμφωνείται ότι για καταναλώσεις και χρεώσεις που δεν αναγράφονται στο παρόν συμφω-
νητικό και αφορούν στην εκδήλωση, δικαίωμα έγκρισης και υπογραφής έχουν πέραν του 
υπογράφοντος το παρόν και οι κάτωθι:

____________________________________________________________________ 
Ως τέτοιες αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, οι καταναλώσεις τροφίμων, 
ποτών, η χρησιμοποίηση  τηλεφώνων κλπ. Οι εν λόγω καταναλώσεις και χρεώσεις εξο-
φλούνται αυθημερόν τοις μετρητοίς με τη λήξη της εκδήλωσης.

Οι τιμές που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό έχουν δοθεί αποκλειστικά για την 
παρούσα εκδήλωση.

Για όλες τις καταναλώσεις που δεν αναφέρονται στο παρόν ισχύουν οι τρέχουσες τιμές των 
τιμοκαταλόγων του Εστιατορίου.

4.  ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Συμφωνείται το εξής πρόγραμμα προκαταβολών και αποπληρωμής:
Η εξόφληση θα γίνει:
Α. Προκαταβολή ποσό € __________ έως την ____________
Β. Προκαταβολή ποσό € __________ έως την ____________
Γ. Προκαταβολή ποσό € __________ έως την ____________
Με την αποστολή τιμολογίου και πληρωμή τοις μετρητοίς εντός ___20____ ημερών από 
την έκδοσή του.
Υπεύθυνος για την πληρωμή θεωρείται ο υπογράφων το παρόν συμφωνητικό.
Σε περίπτωση υπαναχώρησης του Πελάτη, για οποιαδήποτε αιτία, το Εστιατόριο παρακρα-
τεί τις ήδη δοθείσες προκαταβολές σαν αποζημίωση και διατηρεί το δικαίωμα να αποζημι-
ωθεί για όλο το ποσό της συμφωνίας.
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5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α.  Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση και κατανάλωση από τον πελάτη και τους συμμετέχο-

ντες στην εκδήλωση τροφίμων και ποτών, άλλων από αυτών που σερβίρει το Εστιατό-
ριο, χωρίς την  έγγραφη έγκριση του  Ξενοδοχείου.

Β.  Ο Πελάτης υποχρεούται να τηρήσει ακριβώς τα ωράρια, όπως αυτά αναφέρονται στην 
πρώτη σελίδα. Αλλαγές ωραρίων γίνονται μόνο κατόπιν έγγραφης συνεννόησης με το 
Εστιατόριο και εφόσον συμφωνηθούν οι χρεώσεις που τυχόν προκύπτουν.

Γ.  Σε περίπτωση που ο Πελάτης συμβληθεί με άλλο προμηθευτή για την παροχή υπηρε-
σιών στα πλαίσια της εκδήλωσης (πχ ψυχαγωγικό πρόγραμμα, εγκατάσταση εξοπλισμού 
κλπ), οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα το Εστιατόριο το οποίο, σε περίπτωση που συντρέ-
χει σοβαρός λόγος τάξης ή ασφάλειας ή άλλος λόγος που να δυσχεραίνει την απρόσκο-
πτη λειτουργία του, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο του εν λόγω προμηθευτή.

Δ.  Ο Πελάτης μπορεί να τοποθετήσει εντός του Εστιατορίου πανό, έντυπα κλπ. εξοπλισμό, 
μετά από σχετική συνεννόηση με  το Εστιατόριο και βεβαίως στους χώρους που αυτό 
(το Εστιατόριο) θα υποδείξει. Η μεταφορά, τοποθέτηση, αποξήλωση και απομάκρυνση 
του εν λόγω εξοπλισμού θα γίνει με μέριμνα του πελάτη και από προσωπικό του ιδίου, 
εκτός εάν υπάρχει διαφορετική έγγραφη συμφωνία μεταξύ αυτού (του πελάτη) και του 
Εστιατορίου. Για το σκοπό αυτό ο πελάτης οφείλει να χρησιμοποιήσει την είσοδο/έξοδο 
η οποία θα υποδειχθεί από το αρμόδιο προσωπικό του Εστιατορίου.

Ε.  Σε περίπτωση που ο πελάτης ή/και οι Εκθέτες που συμμετέχουν στην εκδήλωση απο-
στείλουν μετά από έγγραφη συμφωνία με το Εστιατόριο υλικό (πχ έντυπα, προϊόντα κλπ), 
που αφορά την εκδήλωση πριν από την ημερομηνία έναρξής της, οφείλουν να αναγρά-
φουν σε όλες τις συσκευασίες την ονομασία της εκδήλωσης για την οποία αυτά προορί-
ζονται. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι το Εστιατόριο δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την κατά-
σταση στην οποία ευρίσκεται ο εν λόγω εξοπλισμός κατά την άφιξή του στο Εστιατόριο.

ΣΤ.  Εάν ο Πελάτης παραβεί τους όρους του παρόντος συμφωνητικού, το Εστιατόριο διατη-
ρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την όλη εκδήλωση, παρακρατώντας τυχόν προκαταβο-
λές και διατηρώντας το δικαίωμα να αποζημιωθεί για το σύνολο της εκδήλωσης.

Ζ.  Σε περίπτωση που το Εστιατόριο αδυνατεί, λόγω γεγονότος πέραν του ελέγχου του, να 
παραχωρήσει την αίθουσα που έχει συμφωνηθεί, διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρή-
σει άλλη, ανάλογης χωρητικότητας αίθουσα, θεωρώντας ότι η αντικατάσταση αυτή απο-
τελεί πλήρη εκτέλεση της συμφωνίας.

Η.  Ως αναπόσπαστα μέρη αυτής της συμφωνίας θεωρούνται και οι «Εντολές Εκδηλώ-
σεων» που εκδίδει το Εστιατόριο εφόσον τεθούν εις γνώσιν του Πελάτη και μονογρα-
φούν από  αυτόν.

Θ.  Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από, και ερμηνεύεται σύμφωνα με, το Ελληνικό Δίκαιο 
και σε περίπτωση διαφορών αρμόδια για την επίλυση τους είναι τα Οικεία Δικαστήρια.

Ι.  Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε 3 αντίτυπα, τα οποία υπεγράφησαν  
ως ακολούθως.

           Ο ΠΕΛΑΤΗΣ                ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
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Γεώργιος Παλησίδης 
Ο Γεώργιος Παλησίδης εργάζεται 
στο Τμήμα Τουριστικών 
Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ως εξωτερικός 
συνεργάτης για τα μαθήματα του 
Εργαστηρίου Γαστρονομίας και 
Λειτουργίας Μονάδων Εστίασης. 
Eίναι Οικονομολόγος με εξειδίκευση 
στον κλάδο HoReCa. Διδάσκει στον 
Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης, στη Σχολή Κρεοπωλών 
και σε ΙΕΚ. Έχει συμμετάσχει σε 
ερευνητικά προγράμματα και σε 
διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Άρθρα του έχουν 
δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά 
και πρακτικά συνεδρίων και έχει 
συγγράψει τα βιβλία “Διατροφικά 
και γαστρονομικά πρότυπα στην 
επαγγελματική εστίαση” και “Επιστήμη 
και τεχνογνωσία στη μαζική εστίαση”.

Γεώργιος Μπόσκου 
Ο Γεώργιος Μπόσκου είναι 
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 
Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής 
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. 
Είναι Χημικός, με μεταπτυχιακό 
στην Επιστήμη Τροφίμων και 
Διατροφή, και διδακτορικό στις 
Εφαρμοσμένες Βιολογικές Επιστήμες.  
Έχει δημοσιευμένο έργο σε διεθνή 
περιοδικά,  ξενόγλωσσα βιβλία και 
επιστημονικά συνέδρια. Τα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην 
ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων, 
γαστρονομία και μαζική εστίαση.

ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

•  Εκπαίδευση, φορείς, γαστρονομικός τουρισμός & κουζίνες του 
κόσμου

•  Ασφάλεια τροφίμων, ορθές πρακτικές υγιεινής, συστήματα  
ποιότητας υγιεινής & νομοθεσία τροφίμων

•  Συστατικά  τροφίμων, εδέσματα υψηλής διατροφικής αξίας, ετικέτες 
τροφίμων & νέα τρόφιμα

•  Τεχνοτροπίες & νέες τεχνολογίες μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής - 
εστιατορικής, αρχές διατροφής & διατροφικά πρότυπα

• Οργάνωση & πωλήσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Το Ινστιτούτο Μικρών 

Επιχειρήσεων της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 

(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη 

κερδοσκοπικός φορέας 

υλοποίησης μελετών και ερευνών 

για θέματα που αφορούν στις 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις της βιοτεχνίας, του 

εμπορίου και των υπηρεσιών. 

Ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί το 

φορέα τεκμηρίωσης, ανάπτυξης, 

υποστήριξης και προβολής των 

θέσεων και προτάσεων της 

ΓΣΕΒΕΕ για την οικονομία, την 

απασχόληση, τη φορολογία, την 

ασφάλιση, την εκπαίδευση - 

κατάρτιση και τα επαγγελματικά 

προσόντα. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει 

πιστοποιητικό διαχειριστικής 

επάρκειας δικαιούχου 

και παράλληλα είναι 

θεσμοθετημένος φορέας 

παροχής υπηρεσιών διά βίου 

εκπαίδευσης (ν.3879/2010) για το 

ανθρώπινο δυναμικό των μικρών 

επιχειρήσεων.

www.imegsevee.gr




