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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ
Εισαγωγή

Σκοπός
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να καταλάβεις την οικονομική και κοινωνική διάσταση της επιχείρησής, να γνωρίσεις τις κουζίνες του κόσμου, να γνωρίσεις τις μεθόδους διαχείρισης του προσωπικού, ώστε να ενδυναμώσεις τις προσπάθειές σου
για συνεχή και βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

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 κατανοείς τύπους κουζινών.
• 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 υπηρεσιών.
• Να διακρίνεις τις αναζητήσεις των πελατών σου μέσω της ταξιδιωτικής εμπειρίας.
• Να εντοπίσεις τις διαφορές και τις ομοιότητες των κουζινών.
• Να ενεργοποιείς το προσωπικό σου να συμμετέχει στις δραστηριότητες εμπειρίας των πελατών σου.
Σε επίπεδο στάσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:
• Να διαμορφώνεις ένα εδεσματολόγιο σύμφωνα με τις προσδοκίες των πελατών σου.
• Να εναρμονίζεις τις γαστρονομικές ιδέες σου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
πελατών σου.
• Να διαισθάνεσαι τη σπουδαιότητα της γαστρονομικής εμπειρίας και να τη διαχωρίζεις από το απλό αίσθημα πείνας.

Έ ννοιες – Λέξεις κλειδιά
Γαστρονομία, τουρισμός, ταξιδιωτική εμπειρία, γαστρονομική κληρονομιά, τοπική κουζίνα, εθνική κουζίνα, διεθνής κουζίνα, θρησκευτική διατροφή, προσωπικό,
επαγγελματική συνείδηση.
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ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

1. Γαστρονομικός τουρισμός
Σύντομη περιγραφή
Στην παρούσα υποενότητα θα γίνει παρουσίαση της τουριστικής και διατροφικής κουλτούρας 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
πρωτοβουλίες, βοηθούν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών. Η γνώση για τον τρόπο αξιοποίησης των πρώτων υλών βοηθά στην εξέλιξη της επιχείρησής σας. Η ποικιλομορφία των
διάφορων κουζινών, διεθνών, εθνικών και τοπικών βοηθά στην αφομοίωση ορθών πρακτικών μαγειρικής αξιοποίησης και τρόπου παράθεσης των εδεσμάτων σας. Όλα αυτά όμως
θα επιτευχθούν μόνο όταν ο επιχειρηματίας θα επενδύσει στο προσωπικό του. Η διάθεσή
σας για προσαρμογή στις απαιτήσεις της ζήτησης θα παρακινηθεί από τις γνώσεις που θα
αποκτήσετε από το παρόν κεφάλαιο.

1.1. Ορισμοί και έννοιες
1.1.1. 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 τουλάχιστον ένα 24ωρο, με σκοπό την ικανοποίηση των ψυχαγωγικών τους αναγκών.
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• 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 επαγγελματικής 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 μόνιμων 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 επιθυμιών τους, οι οποίες όμως δεν είναι πάντα ανάγκες ή επιθυμίες ξεκούρασης και αναψυχής
Επίσης τουρισμός είναι η οργανωμένη προσπάθεια για την προσέλκυση, υποδοχή και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων».

1.1.2. 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
tourism) οι άνθρωποι αναζητούν διαφορετικό τρόπο διακοπών, ο οποίος συνδέεται με την
προστασία της τοπικής κουλτούρας, την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αλλά και με την αποφυγή της χρήσης υπηρεσιών οργανωμένου μαζικού τουρισμού (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 πλεονέκτημα, με ιδιαίτερα σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στον τουρισμό κρουαζιέρας και στον
συνεδριακό τουρισμό.
Ο Ν. Σκουλάς1 αναφέρει ότι οι ειδικές μορφές τουρισμού, ιδιαίτερα οι ήπιες μορφές,
μπορούν να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη σύνθεση και προσφορά μιας συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας στο φιλοξενούμενο επισκέπτη. Πρέπει όμως να πάψουμε να απαριθ1.

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

13

ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

μούμε απλώς τις διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Πρέπει να τους προσδώσουμε
συγκεκριμένο και ουσιαστικό περιεχόμενο καθώς τις εντάσσουμε σε ολοκληρωμένα προγράμματα (Σκουλάς, 2009).

1.2. 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)2
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)
Αυτονόητο είναι ότι η γαστρονομία εμπλέκεται σε όλους τους άξονες προώθησης του
τουρισμού. 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 1. Λογότυπο Ελληνικού Τουρισμού

Τέτοιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει ο ΕΟΤ και ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου3 (Υπουργείο Οικονομικών) με το πρόγραμμα «kerasma4» σε συνεργασία με έμπειρους
Chefs de Cuisine και Pastry Chefs. Επίσης ζωντανό είναι και το όραμα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων που αντιλήφθηκε τη δύναμη της γαστρονομίας 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.
2. Τη δεκαετία του 60-90 η Ελλάδα αυτό χαρακτηρίστηκε ως προορισμός κλασσικών διακοπών καλοκαιριού με σύνθημα Sea, Sex, Sun, Sand (θάλασσα, σεξ, ήλιος, άμμος).
3. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕ: www.hepo.gr
4. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: www.kerasma.gr
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1.3. Η γεύση
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 (αρχιτεκτονική, 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 πολυτελούς ξενοδοχείου. Στην πράξη η γαστρονομία περιλαμβάνει το συνδυασμό καλού φαγητού με καλό κρασί ή άλλα ποτά, και δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη μαγειρική
αλλά επεκτείνεται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον σεφ Άρη Τσανακλίδη «γαστρονομία είναι η προσφορά εξαιρετικής ποιότητας πρώτων υλών που έχουν
μαγειρευτεί 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
επανάσταση εστιάζοντας στο design. Η συγκεκριμένη έκθεση αναβαθμίζει την εστίαση και
δίνει νέα διάσταση στη γαστρονομία. Η έκθεση φιλοξενήθηκε και στην Αθήνα από τις 27
Ιανουαρίου ως τις 18 Φεβρουαρίου στη Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών.
Σύμφωνα με το βασικό της θεωρητικό, τον Ανθέλμο Μπριγιά-Σαβαρέν (1755-1826),
συγγραφέα του βιβλίου «Φυσιολογία της Γεύσης» (1826), η γαστρονομία είναι η «ορθολογική γνώση όλων όσων σχετίζονται με τον άνθρωπο και με το πώς αυτός τρέφεται». Ξεκινώντας από αυτόν τον απλό ορισμό, αντιλαμβανόμαστε ότι η γαστρονομία θέτει εκ νέου
την τροφή στο επίκεντρο του συλλογικού ενδιαφέροντος. Ο Μπριγιά-Σαβαρέν ήθελε, ανάγοντας 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, οικονομία, 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
(Μπόσκου, Παλησίδης, 2011).
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, ακριβώς
όπως ένας τραγουδιστής ερμηνεύει τους στίχους με το δικό του ύφος, αποφεύγοντας
να μιμηθεί τον πρώτο εκτελεστή.
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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
ψησίματος, ο χρόνος προετοιμασίας υλικών και αναμονής του ψησίματος, οι τεχνικές
σερβιρίσματος καθώς και ο διαθέσιμος χρόνος γεύματος5.

1.4. 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 τέσσερις 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 στυφό6. Στις μέρες μας οι βασικές γεύσεις είναι η αίσθηση του
γλυκού, του ξινού, του πικρού και του αλμυρού, οι οποίες έχουν συχνά και ανάλογες ψυχοσωματικές αντιδράσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξύ των γεύσεων παρατηρείται αντιστάθμιση του γλυκού με το ξινό και του πικρού με το αλμυρό7. Εάν επιθυμούμε να προσδιορίσουμε τη γεύση, τη νοστιμιά ενός εδέσματος8, τότε θα λέγαμε πως είναι το σύνολο των
αισθήσεων της γεύσης και της όσφρησης που γίνονται αντιληπτές κατά το διάστημα 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 παράδειγμα η μέντα έχει πικρή γεύση και δροσερή οσμή9.
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 τέσσερις βασικές γεύσεις10. Ο συνδυασμός των τεσσάρων αυτών γεύσεων και οι αυξομειώσεις στην ένταση της κάθε μίας δημιουργούν καινούργιες γεύσεις .
Χαρακτηριστικό της γεύσης είναι ότι δημιουργεί βιώματα, τα οποία επηρεάζουν τη συνολική 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 συνείδηση 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 εξειδικευ5. Πηγή: Μπόσκου, Γ. & Παλησίδης, Γ.. (2001). Άρθρο «Οι Αλλαγές στη Μαγειρική και στην Εστίαση στο Χρόνο». Αθήνα:
Περιοδικό Αρχαιολογία τεύχος 117, σελ. 18-25.
6. Hippocrates, μτφρ. W.H.S. Jones, τόμοι 2 και 4, LCL, 1923.
7. Δ. Μπόσκου, Χημεία Τροφίμων, 5, εκδ. Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 201-206.
8. Στην αγγλική γλώσσα υπάρχει ο όρος «flavour» που περιλαμβάνει την οσμή και τη γεύση. Στα ελληνικά 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 ευχάριστο και ελκυστικό.
9. This H. (2009). «Goût, saveur, odeur, arôme?», L’Αctualité Chimique 332 (2009), σ. 3.
10. Ι. Χατζημηνάς, «Οι γεύσεις που δε ξέχασα», Διατροφή και Υγεία, Αθήνα 2001.
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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 γευστικά κριτήρια11. 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 «Αρχαιολογία», τεύχος 115, και Συμπόσιο Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Γαστρονομίας,
2011-Εταιρεία 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 αντιλαμβανόμαστε 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

1.5. Τα χαρακτηριστικά του γαστρονομικού τουρισμού
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 πρώτος την εφαρμογή για κατάθεση της τουριστικής εμπειρίας από τους ίδιους τους επισκέπτες. Στην Ευρώπη οι πιο δημοφιλείς γαστρονομικοί προορισμοί σήμερα είναι η Τοσκάνη,
η Λιόν, η Μπορντό, η Καταλονία, η Δαλματία12 και η Βόρεια Ιταλία. Παγκοσμίως τα σκήπτρα κρατά η Ταϊλάνδη.

11. Κεραμέας, Ζ., Μαγειρική Τέχνη, Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 3-8.
12. Επίσημη ιστοσελίδα Tour Operator γαστροτουρισμού: www.tastedalmatia.com
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Η Ελλάδα ακολούθησε αυτό το ρεύμα δημιουργώντας τηλεοπτικά σποτάκια καθώς και
ειδική ιστοσελίδα: www.my-greece.gr. Τουριστική Εμπειρία (Ηγουμενάκης & Κραβαρίτης,
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.
Το φαγητό είναι κομμάτι της πολιτισμικής ταυτότητας ενός τόπου. Η γαστρονομία είναι αφορμή για τουρισμό. Σύμφωνα με τη Liz Charples13 και τον Γιώργου Παλησίδη14 «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 εστιατορίων κλπ) καλύπτουν αυτή την αυξανόμενη ζήτηση για γαστρονομικά ταξίδια. Ο γνωστός
ταξιδιωτικός οδηγός «Lonely Planet» (www.lonelyplanet.com) παρουσιάζει ειδική κατηγορία 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 υιοθετήσει τα ζυμαρικά ως τρόπο ζωής. Τα δοκίμασε, του άρεσαν, και έχει μπει στο
13.	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.
14. Ο Γιώργος Παλησίδης είναι σύμβουλος Τουριστικών & Επισιτιστικών Επιχειρήσεων και ερευνητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
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γευστικό πειρασμό 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
παραδοσιακών 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 υπάρχουν και τόποι οι οποίοι δεν παράγουν προϊόντα, έχουν όμως αναπτύξει τεχνικές που ανέδειξαν 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 πρέπει οι επιχειρηματίες επισιτισμού να τον σέβονται και να τον
επιδιώκουν, καθώς η ταυτότητά τους είναι και λόγος ύπαρξης και βιωσιμότητας. Πολιτιστική γαστρονομία είναι η διακόσμηση του πιάτου (food styling), η γευστική παρουσίαση
του πιάτου ή του εδέσματος (architecture of plate)15 η παρουσίαση του τραπεζιού (table
styling), η αισθητική του εδεσματολογίου (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 σκοπούς. Η γεύση είναι υποκειμενική και η ένταση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης16 του
καθενός είναι διαφορετική. Στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο
πολιτισμένο κόσμο δεν υπάρχει πρωτόκολλο (syllabus) διαδικασίας γευσιγνωσίας και αισθητικής της γεύσης. Κάθε φορέας, κάθε οργανισμός ορίζει τα δικά του στάνταρ. Εάν επιθυμούμε να δούμε τη γαστρονομία 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 μαγειρική 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 πιστοποιημένο μάγειρα ή διαχειριστή τροφίμων ως έναν «ζωγράφο» της γαστρονομίας. Χαρακτηριστικό 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.»17! Σίγουρα αυτός δεν είναι ένας ενδεικτικός τρόπος
15. Φανταστείτε ένα κλασικό σουβλάκι το οποίο έχει τις πατάτες μετά το κρέας. Ως Έλληνες θα δυσανασχετούσατε εάν
έβαζε ο πωλητής της πατάτες πριν το κρέας. Αυτό είναι η αρχιτεκτονική των προϊόντων μέσα στο πιάτο/έδεσμα.
16. Αισθητηριακή ολοκλήρωση: ορίζεται από την επιστήμη της ψυχολογίας και αναφέρεται στο βαθμό που αντιλαμβάνεται ένα άτομο με τις αισθήσεις του τα εξωτερικά ερεθίσματα.
17. Δείτε τη συνέντευξη του Nick Ladenis http://wn.com/1Take_6_Cooks_Nico_Ladenis
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αντιμετώπισης 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 αναζωογόνηση του σώματος, ενώ ο αγροτουρισμός18 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.
• Ελκύει εύπορους, ειδικού ενδιαφέροντος τουρίστες, τους γαστροτουρίστες.
• Αναζωογονεί μια περιοχή, συνήθως στην ύπαιθρο.
Η φήμη ενός προορισμού με καλό φαγητό προσελκύει αρκετούς επισκέπτες19, είτε
τουρίστες 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 ταξιδιωτικήγαστρονομική εμπειρία.

1.6. 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 Μποτρίνι20, Gordon Ramsey21,
Nobu Matsuhisa22, 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 επιδείξεις 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.
18. «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 ενοικίαση των καταλυμάτων όσο και από την τροφοδοσία τους με προϊόντα τοπικής παραγωγής και προϊόντα συναφών δραστηριοτήτων». ΕΟΤ, 1983.
19. 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 κατοικία του είτε στο πλοίο ή στο τρένο που τον φιλοξενεί.(Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, Ηγουμενάκης & Κραβαρίτης, 2004:59)
20. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας του: www.ettorebotrini.com
21. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας του: www.gordonramsay.com
22. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας του: www.noburestaurants.com
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Πάνελ γευσιγνωσίας
Παρουσιάσεις Show cooking
Διαγωνισμός ποιότητας επιτραπέζιας ελιάς και πάστα ελιάς.
Σιθωνία, Μάιος 2011

Επίσκεψη σε τυροκομείο Αρβανίτη
Θεσσαλονίκη

Επίσκεψη και γευσιγνωσία Κτήμα
Δαλαμάρα, Νάουσα

1.7. To προφίλ των γαστροτουριστών
Το προφίλ των γαστροτουριστών23,24,25 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.
• 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 ολοκλήρωση26.
• Δαπανούν μεγάλο ποσοστό του ταξιδιωτικού προϋπολογισμού σε δραστηριότητες
γαστρονομικού ενδιαφέροντος (30%-50% των εσόδων του τουρισμού σχετίζονται
με τη διατροφή, Πηγή: Ελληνική Ακαδημία Γεύσης).
23. TIA 2007, Comprehensive Culinary Travel Survey Provides Insights on Food and Wine Travelers. Washington: Travel
Industry Association
24. Mintel 2009, Gastronorm Tourism-International, Travel & Tourism Analyst/ No4
25. 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.
26. «Γυμναστική» της γεύσης. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο Κεφ. 5, στην παράγραφο «Η ψυχολογία του πελάτη».
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• 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
σύγχρονης 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 Πανεπιστημίου 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 υγιεινών συνηθειών διατροφής έχουν στηριχθεί στην αντίληψη ότι οι ενδιαφερόμενοι θα εγκαταλείψουν τις ανθυγιεινές συνήθειες μόνο όταν τους εξηγηθεί με σαφήνεια και εμπεριστατωμένα 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).

1.8. 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. 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 δραστηριότητες γαστρονομίας.
• Αύξηση ατομικών εισοδημάτων.
• Δημιουργία θέσεων εργασίας.
• Συμπλήρωση γεωργικών εισοδημάτων.
• Συμβολή στην ανάπτυξη ενός τόπου και στην εξωστρέφειά του.
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• Παροχή υπηρεσιών στους ντόπιους.
• Προφύλαξη της τοπικής παράδοσης (μουσεία).

1.9. 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 ισπανική κουζίνα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένας από τους σημαντικότερους πόλους
έλξης τουρισμού διεθνώς. Οι Ισπανοί σεφ καταλαμβάνουν τις κορυφαίες θέσεις στη διεθνή
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 φαινομένου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι η ισπανική κυβέρνηση έχρισε το 2010 «Πρέσβη Τουρισμού» τον καλύτερο Ισπανό σεφ Ferran Adria, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην καμπάνια
για την τουριστική προβολή της χώρας.

1.10.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 ενδιαφέρουν 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 τροποποιούνται 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
πλούτος της χώρας και να παρακινηθεί ο επισκέπτης να δοκιμάσει όλες τις παραλλαγές. Η
πρόταση δημιουργίας γαστρονομικού προορισμού του ΣΕΤΕ στηρίζεται 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
σημαντικό χαρτοφυλάκιο με τις προϋποθέσεις ανάπτυξής του είναι οι εξής (ΣΕΤΕ, 2010 &
Παλησίδης, 2009):
• Ανάδειξη τοπικών στοιχείων με έμφαση στην ιδιαιτερότητα, στη μοναδικότητα.
• 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.
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• Έμφαση στη φιλικότητα και στην ασφάλεια του προορισμού.
• Επιδίωξη της συνεργατικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων.
• Εκπαίδευση στελεχών (εστιάτορες, μάγειρες, σερβιτόροι, δημόσιοι λειτουργοί αυτοδιοίκησης και κράτους).
• Εκπαίδευση – ενημέρωση των καταναλωτών με φυλλάδια αλλά και ηλεκτρονικά (διαδίκτυο)
Χαρακτηριστικό 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 γαστρονομικού οδηγού στο αεροπλάνο από την εταιρεία που μεταφέρει τους
επισκέπτες, οι χάρτες 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 σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας.

Σχεδιάγραμμα 1. Παράγοντες επιτυχίας στη διαχείριση γαστρονομικών προορισμών
(πηγή: ΣΕΤΕ, 2010)

Παράλληλα το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος επιδιώκει να καθιερώσει το ελληνικό
πρωινό με σκοπό την ανάδειξη της Ελληνικης Φιλοξενίας μέσω της Γαστρονομίας.

1.11. Το «ελληνικό πρωινό» στα ξενοδοχεία μας
Το Ελληνικό Πρωινό είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που συνδέει και
αξιοποιεί τον πολιτισμικό- γαστρονομικό πλούτο της χώρας
με την ελληνική ξενοδοχεία. Είναι ένα πρόγραμμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), το οποίο έχει
σχεδιαστεί και υλοποιείται μεθοδικά από το 2010 με βασικό
σκοπό τον εμπλουτισμό του Πρωινού, που προσφέρεται στα
ελληνικά ξενοδοχεία, με αγνά και μοναδικά προϊόντα της
Ελληνικής γης, καθώς και παραδοσιακά τοπικά εδέσματα
της κάθε περιοχής της Ελλάδας.
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Στόχος του προγράμματος «Ελληνικό πρωινό» είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες των ελληνικών ξενοδοχείων να γνωρίσουν τον άφθονο γαστρονομικό πλούτο της
χώρας μας και να γευτούν στο πρωινό τους, τα αναρίθμητα ελληνικά προϊόντα και εδέσματα που βρίσκονται στην καρδιά της Μεσογειακής Διατροφής η οποία δεν είναι απλώς
μια μοντέρνα διατροφική τάση, αλλά αποτελεί σύμφωνα με την UNESCO «άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας». Η βάση του ελληνικού πρωινού είναι τα κύρια προϊόντα της Μεσογειακής διατροφής όπως ο άρτος, τα παξιμάδια, το ελαιόλαδο, οι ελιές, το
γιαούρτι, το μέλι, τα τυροκομικά, τα αλλαντικά, τα φρέσκα λαχανικά, τα όσπρια, οι πίτες,τα
γλυκά και τα φρέσκα φρούτα.
Στη βάση αυτού του κορμού, κάθε περιοχή της Ελλάδας, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες, την εδαφολογική σύσταση, τα παραγόμενα προϊόντα και τις πολιτισμικές
σχέσεις και ανταλλαγές διαμόρφωσε έναν ιδιαίτερο γαστρονομικό πολιτισμό και ιδιαίτερες
τοπικές κουζίνες. Παρ’ ότι ο βασικός κορμός της γαστρονομίας είναι κοινός, κάθε περιοχή
έχει τους δικούς της γαστρονομικούς θησαυρούς, έτσι ώστε άλλα είναι τα χαρακτηριστικά
της Κρητικής κουζίνας, άλλα της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Πελοποννήσου, των νησιών του Αιγαίου κλπ. Αυτή τη γαστρονομική πολυμορφία κάθε περιοχής θέλει να παρουσιάσει το «Ελληνικό πρωινό», συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της πολιτιστικής
ταυτότητας και της τουριστικής φυσιογνωμίας του κάθε τόπου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει και να γευτεί στο πρωινό του (συμβολικά σημαίνον εφόσον
με αυτό ξεκινά την ημέρα του) τον πλούτο της ελληνικής γαστρονομικής μας παράδοσης.

Λογότυπο ελληνικού πρωινού – Ξ.Ε.Ε.

Ελληνικό Πρωινό Χαλκιδικής
Ευριπίδης Τζινόπουλος-Ex. Chef, Ι. ΓιώργουΑντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γ.ΤάσιοςΠρόεδρος Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Φ.
Καραφουλίδης-Πρ.Λέσχης Αρχιμαγείρων
2011, Γ. Πίττας-Εντεταλμένος από ΞΕΕ,
Δ.Δημητρός-Αντιδήμαρχος Σιθωνίας
Νικήτη Μάιος 2012, Ξενοδοχείο Anthemus

Ελληνικό Πρωινό Θεσσαλονίκης
Chefs Λέσχης Αρχιμαγείρων
Β. Ελλάδος
Expo Philoxenia Νοέμβριος 2013
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Ελληνικό Πρωινό Δ. Μακεδονίας
Φλώρινα Δεκέμβριος 2013,
Ξενοδοχείο Βέλτση

Ελληνικό πρωινό Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης
Expo HoReCa Φεβρουάριος 2014

Εικόνα Πρωινό σε bar bistrot

1.12.Γνωστές γιορτές με θέμα τη γαστρονομία στην Ελλάδα
• 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).

1.13. Παραδείγματα ανάπτυξης στηριζόμενα στην εμπειρία του γαστρονομικού τουρισμού
Οι προορισμοί που φημίζονται για ένα μόνο γαστρονομικό προϊόν προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ευρύτερη γκάμα εμπειριών. Παράδειγμα είναι η ανάπτυξη γαστρονομικού
προϊόντος, όπου γίνεται ανάδειξη κυρίως των τεχνικών επεξεργασίας και όχι της παραγω26
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γής, γεγονός που δίνει μεγαλύτερη αξία στην αξιολόγηση της προσπάθειας. Στο Τορίνο της
Ιταλίας ο τοπικός οργανισμός27 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 ζαχαροπλαστεία και τις σοκολατερί. Το
προϊόν δίνεται σε μορφή κουπονιού και αγοράζεται σε μια καθορισμένη τιμή. Το συγκεκριμένο κουπόνι παροτρύνει τον καταναλωτή να πραγματοποιήσει 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 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»28
είναι ένα από τα μεγαλύτερης διάρκειας φεστιβάλ γαστρονομίας που εμφανίστηκε στα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο 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 2. Λάντλοου, Food Festival

Η πόλη του Λάντλοου έχει 10.000 κατοίκους και έχει εμπορικό χαρακτήρα. Στην πόλη
υπάρχουν 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.

27. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Τουρισμού του Τορίνου: http://old.
turismotorino.org/index.php?id=688&navCmd=reset
28. 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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2. Παραδοσιακές κουζίνες
Σύντομη περιγραφή κεφαλαίου
Στην παρούσα υποενότητα θα παρουσιαστούν οι τοπικές και εθνικές κουζίνες της Ελλάδας καθώς και ορισμένες του εξωτερικού. Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η βιβλιογραφική και εμπειρική προσέγγισή μας στο διατροφικό πεδίο μιας περιοχής. Το παραδοσιακό 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 τρόπους και τις δικές της μεθόδους, οι οποίοι διαιωνίζονται εδώ και πολλά χρόνια. Τι
θεωρείται 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 εργασιών 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 επιχείρηση 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 μαγειρική αξιοποίησή τους, υπό τους κανόνες της ορθής πρακτικής υγιεινής.

2.1. Παράδοση και γαστρονομική παράδοση
Τι είναι παράδοση; Τι είναι γαστρονομία; Τι είναι γαστρονομική παράδοση; Σε αυτή την
παράγραφο 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 επαναπατρισμός, κατακτητές). Παράδοση29 είναι η κληρονομιά του παρελθόντος. Από τα γεγονότα και τις πράξεις που οι λαοί κληρονομούν απομονώνουν τα λάθη
προς συμμόρφωση και διαιωνίζουν τα θετικά. Σε αυτά συχνά αναφέρονται με τον πρέπο29. 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 διδασκαλία 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 αντικρίσεις γυμνή την ψυχή σου» Δραγούμης Ίωνας. «Παράδοση: ένα κομμάτι απ’ το παρελθόν, το οποίο βοηθάμε να μετακομίζει στο μέλλον» Κρότοφ Β.
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ντα σεβασμό και τη δέουσα ευγνωμοσύνη. Μια διαφορετική προσέγγιση της λέξης «παράδοση» είναι η μεταβίβαση, 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.30).
Γαστρονομική παράδοση είναι οι πνευματικές (από στόμα σε στόμα) και ιστορικές (σε
βιβλία, βίντεο, φωτογραφίες) διατροφικές και μαγειρικές συνήθειες του έθνους που μεταβιβάζονται 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 συνειδητά είτε ασυνείδητα (Ματάλα, 2008:21). Η γαστρονομική παράδοση γίνεται αντιληπτή
μόνο όταν επισκεπτόμαστε έναν διαφορετικό τόπο ή μια οικογένεια που προέρχεται από
διαφορετικό τόπο και ζει στο δικό μας κοινωνικό περιβάλλον (Fieldhouse, 1986).
Παραδοσιακό τρόφιμο είναι αυτό που καταναλώνεται συχνά ή σχετίζεται με συγκεκριμένες 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 συγκεκριμένος ορισμός δόθηκε κατόπιν μεγάλης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε έξι ευρωπαϊκές
χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία, Πολωνία και Ισπανία). Παρουσιάστηκε μέσω διαδικτυακής έρευνας σε 4.828 καταναλωτές31. 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 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
επιχειρηματίας είναι προσκολλημένος στη νοσταλγία για το παρελθόν και επιμένει στην
ανάγκη 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 επιθυμεί 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
προσαρμοστούν στις σημερινές συνθήκες. Ένας διάσημος σύγχρονος Γάλλος θεολόγος και
30. Πηγή ορισμών: Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο: www.sch.gr
31. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε: ΣΕΒΤ, Δρ Φ. Σάλτα (fotsal@sevt.gr), Matforsk AS (Norwegian Food
Research Institute), M. Hersleth, (margrethe.hersleth@nofima.no).

29

ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

κληρικός λέει: «Είμαι ένας άνθρωπος της παράδοσης μέσα στην αλλαγή. Η παράδοση είναι εντελώς 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 μικροεθνοτήτων μέσα σε μια μεγαλύτερη ή μικρότερη κοινωνία (Παλησίδης, 2009).
Διεθνής κουζίνα είναι τα εδέσματα σύμβολα με τα οποία έγιναν γνωστές οι κουζίνες
ξένων χωρών.
Παροιμίες, δεισιδαιμονίες και λαϊκές ρήσεις με θέμα τα τρόφιμα
Όλα τα αγαθά εντάσσονται σε ένα πολιτισμικό σύστημα αξιολόγησης, στο οποίο η κάθε
κοινωνία προσδίδει σε πολλά τρόφιμα θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά. Τα τρόφιμα
έχουν συνδεθεί με την ιστορία, με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ακούμε συνέχεια
ελληνικές, 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
επαναλαμβάνεται και ότι πρέπει να προσέξει (Ματάλα,2008:19).

2.2. 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,
ελευθερώνεται και μεταμορφώνει τον κόσμο»32.
Αυτό που κάνει την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα να ξεχωρίζει από τις άλλες είναι ο
συνδυασμός των εξής παραγόντων: τα νόστιμα συστατικά, η ελληνική φιλοσοφία πάνω σε
διατροφικά θέματα, τα φιλοσοφικά θέματα συζήτησης που αναπτύσσονται γύρω από το
τραπέζι 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 λουλούδια.
Το σύγχρονο ελληνικό φαγητό έχει αφομοιωμένο στις ρίζες της αρχαίας ελληνικής κουζίνας το χαρακτήρα των τοπικών φαγητών της, σε συνδυασμό με τις επιρροές της παγκοσμιοποιημένης 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 κουζίνα
για να βρίσκει θέματα», αναφέρει σε συνέντευξη ο σεφ Γιάννης Μπαξεβάνης. Η δεκαετία
32. Franco La cecla, La pasta e la pizza, Μπολόνια, IlMulino, 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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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 υποδεέστερη». 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. 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 εμφανισιακά, 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 παραδοσιακής ταβέρνας και σε μενού που προσφέρουν επιλογές από τοπικά φαγητά, με κατασταλαγμένη, υγιώς μοντέρνα προσέγγιση
και όμορφη παρουσίαση.
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 «παραδοσιακή» κουζίνα από τη μια μεριά, έτσι όπως προβάλλεται προς πώληση στους κατά τόπους
τουριστικούς προορισμούς, είναι αντανάκλαση του γραφικού φαγητού που έχει κατασκευάσει στο μυαλό του ο επισκέπτης. Μια νοερή εικόνα ενός τόπου, μιας εμπειρίας, μια προσδοκία 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.
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 θαλασσινά αποτελούν δημιουργικό κομμάτι της ελληνικής διατροφής.
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 πολύωρων γευμάτων. Πρόκειται για την παράδοση του «μεζέ», όπου το κρασί και άλλα αλκοολούχα 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.
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Εντέλει, η παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και μαγειρική είναι υγιεινές, φιλικές και γευστικές, επειδή το εξαιρετικό παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο παίζει σημαντικό ρόλο, αφού
αποτελεί το κύριο μαγειρικό λίπος και ντρέσινγκ (ωμό) στα περισσότερα ελληνικά πιάτα,
ακόμα και σε πολλά γλυκά.
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 μαραθόπιτας, 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 λαχανοσαλάτες (πολίτικη ή πικάντικη33), 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, δοκιμάστε
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
Ελλάδας 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 χτυπητή, 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 πιπεριές, 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 αναφερθούμε σε μερικά από τα πιο γνωστά κυρίως πιάτα όπως ο μουσακάς, οι γεμιστές ντομάτες μελιτζάνες ή πιπεριές στο φούρνο, τα γιουβαρλάκια αβγολέμονο, οι ντολμάδες, τα σουτζουκάκια, 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 στιφάδο, 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 επισκέπτες και αξιολογούνται πιο αυστηρά από όλα τα υπόλοιπα πιάτα. Το κοτόπουλο ενδείκνυται 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
από τα πιο ακριβά και πιο δημοφιλή ψάρια, υπάρχουν όμως πολλά άλλα είδη ψαριών εξί33. Διαφορά τεχνικής: Η πολίτικη πρέπει να μείνει σε νερό με αλάτι τουλάχιστον δύο μέρες ώστε να παστωθεί.
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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 κακαβιά34, βράζοντας τα ψάρια με ντομάτα και κρεμμύδια, λάδι, λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Παραδοσιακά οι τηγανιτές μαρίδες και ο γαλέος ή ο μπακαλιάρος 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 σερβιριστεί 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 συμμετέχουν και άλλα συστατικά όπως φουντούκια, γλυκό του κουταλιού ελιά, σταφίδες, κουκουνάρια. Τα παραδοσιακά ελληνικά γλυκά είναι ο μπακλαβάς, το γαλακτομπούρεκο, το
κανταΐφι, 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 Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Ονομασίας Προελεύσεως Ελεγχόμενης (ΟΠΕ). Τo ΠΟΠ σημαίνει ότι πρόκειται για ξηρό κρασί,
είτε λευκό είτε ερυθρό, ενώ τα κρασιά κατηγορίας ΟΠΕ είναι γλυκά, είτε
λευκά είτε ερυθρά. Τα ΠΟΠ έχουν ερυθρού χρώματος ετικέτα στο πώμα
ενώ τα ΟΠΕ μπλε.
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 καλύτερα ούζα είναι αυτά από τη Σάμο και τη Λέσβο. Το τσίπουρο φτιάχνεται από τα απομεινάρια των σταφυλιών του τρύγου και είναι συνήθως πιο δυνατό από το ούζο. Φημισμένα
τσίπουρα φτιάχνονται στην Κρήτη, στο Βόλο, στην Άνδρο (τσικουδιά). Το Μεταξά είναι παγκοσμίου φήμης ελληνικό μπράντι. Έχει μια μάλλον γλυκιά γεύση και μπορείτε να το βρεί34. 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.
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τε, 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 προσφέρετε στο τέλος του γεύματος ως χωνευτικό ποτό (digestive).

2.3 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 προτάσεις 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 λοιπόν δε σημαίνει απόλυτα και νερόβραστο. Το μόνο
που λείπει από το πλήθος των μοναστηριακών συνταγών
είναι το κρέας. Κατά τα άλλα βρίσκει κανείς σάλτσες, σαλάτες, μεζεδάκια, 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
Μοναχού Αγιορείτου, 1995, σελ. 83).

Μαγείρεμα στο Κτήμα
Μυλοπόταμος

Γιώργος Μαστροδημήτρης
Πάτερ Επιφάνιος
Νανά Γκαμπούρα
Luca Maroni
Γιώργος Παλησίδης
Εκδήλωση Αγειορίτικης
κουζίνας στο εστιατόριο
Mare e Monti του Pascuale
Lembo (Πανόραμα)

Χταπόδι με κρασί. Τραπεζαρία
Αγίου Όρους

Πολλές τεχνικές έχουν διαδοθεί στα εστιατόρια από τα βιβλία μαγειρικής της μοναστηριακής 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 μεί34
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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 υποστηρίζουν ότι πρέπει να ρίξουμε πρώτα το αλάτι ώστε να λιώσει με τα υγρά του λάχανου που
θα ακολουθήσουν.

2.4. 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 γνωρίζει 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 αποτελούν τους τουρίστες του μέλλοντος βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.

2.4.1. Γαλλική κουζίνα
Η ιστορία της γαλλικής κουζίνας
Η ακμή της γαλλικής κουζίνας αρχίζει στα τέλη του 16ου αιώνα. Κατά την εποχή αυτή αρχίζει στη Γαλλία η προσπάθεια της τελειοποίησης της κουζίνας της Ιταλικής Αναγέννησης.
Πολλοί Ιταλοί μάγειροι, θεωρούμενοι ως οι καλύτεροι του κόσμου, πέρασαν από τη Γαλλία
στο διάστημα αυτό. Το 17ο αιώνα υπήρξαν εξαιρετικοί μάγειροι στη Γαλλία. Η πλέον εξέχουσα 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
συνέστησε το κρασί Βουργουνδίας στο Γάλλο βασιλιά ως τονωτικό. Κατά το 17ο αιώνα ο
αντιβασιλιάς 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
σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη της μαγειρικής τέχνης. Περισσότερο επιστημονικά και μεθοδικά 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.
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Oι 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
(hors d’ œuvre) και συνεχίζει με σούπα και σαλάτα, με το κυρίως πιάτο, το τυρί, και καταλήγει 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 τροφίμων και του κρασιού εξηγείται από την αρμονική εξέλιξη του μαγειρέματος και του κρασιού. Δεν είναι τυχαίο ότι γνωστοί γαστρονομικοί προορισμοί είναι αμπελουργικές περιοχές
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 ταλαντεύεται
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.

2.4.2. 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. Αντιπροσωπεύει τον κινεζικό πολιτισμό με τον πλούτο, την ποικιλία και τη διαφορετικότητα των
γεύσεων που παρουσιάζει. Επιπλέον είναι κουζίνα υγιεινή, αφού είναι πλούσια σε λαχανικά
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.

2.4.3. Ιταλική κουζίνα
Αυτό που κάνει πραγματικά την ιταλική κουζίνα να ξεχωρίζει είναι τα πολύ καλά συστατικά 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 χαρακτηριστικό 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 ελλη36
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νική, η ρωμαϊκή, η γοτθική, η νορμανδική, η κουζίνα της Σαβοϊας (βασίλειο μεταξύ Ελβετίας, 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 παράδειγμα 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 επιρροές. 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: γεμισμένα 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 Σικελία 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 παραδοσιακού ύφους των ζυμαρικών. Οι εσωτερικές βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές προτιμούν συνήθως το βούτυρο, την κρέμα, το πολέντα, το μασκαρπόνε, το γκράνα παντάνο35
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 πεκορίνο, 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»).

Τύποι ιταλικών καφέδων
O ιταλικός καφές (caffè), γνωστός ως espresso, είναι ένας δυνατός καφές που φτιάχνεται 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 cappuccino 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.
35. 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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Ιταλικά κρασιά
Τα περισσότερα ιταλικά κρασιά των μεγάλων ονομάτων παράγονται στις τρεις κύριες ιταλικές περιοχές: Πιέντμοντ (Barolo, Asti), Βενετία (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 εξελίσσεται 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.
Παραδοσιακές 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 (στα ιταλικά σημαίνει «η κουζίνα του φτωχού»). Είναι η παραδοσιακή
κουζίνα της υπαίθρου όπου εκμεταλλεύονται μόνο τοπικά και εποχιακά προϊόντα. Είναι
αρκετά οικονομική και θα λέγαμε με πιο απλά λόγια ότι είναι η χρήση υλικών που έχει κάποιος στο ψυγείο ή στον αγρό.

Κυνήγι λευκής τρούφας

Μουσείο οίνου στο Barolo

Info Gastro Tour στην περιοχή Asti

2.4.4. 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 καλοκαί39
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ρι, και χρειάστηκαν μόλις λίγες μέρες για να αποφασίσω ότι έγινε και η δική μου Μέκκα.
Οι κριτικοί χειροκροτούν την ισπανική παράδοση του φαγητού τάπας (μικρά πιάτα για το
φαγητό). Οι Ισπανοί τρώνε τόνους από φρέσκα θαλασσινά, λαχανικά και ελαιόλαδο– όλα
εξαιρετικές επιλογές 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 (πλούσια 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
επανάστασης 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
αναγνωρίζουν 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 συνεντεύξεις του πως «το Σαν Σεμπαστιάν δεν είναι μόνο ο σπουδαιότερος γαστρονομικός προορισμός της Ισπανίας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης».

2.5. 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
διατροφή 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;
Παρακάτω παρουσιάζονται τέσσερις κατηγορίες νηστειών των οποίων οι οδηγίες υπαγορεύονται από τη θρησκεία. Η παρουσίαση των θρησκευτικών διατροφικών προτύπων προέρχεται από το βιβλίο της κ. Αντωνίας-Λήδας Ματάλα, «Ανθρωπολογία της Διατροφής»36.

2.5.1. 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 ορθόδοξους.
Στις περιόδους νηστείας οι πιστοί απέχουν από όλες τις τροφές ζωικής προέλευσης (κρέας, γαλακτοκομικά, αβγά). Oι περίοδοι νηστείας για τους χριστιανούς ορθόδοξους 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.
36. Κεφάλαιο 4. Πολιτισμικές επιδράσεις.
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• 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 πραγματικά σοφός, όπως παρατηρούν οι ειδικοί επιστήμονες, διότι κατά τη διάρκεια των πολυήμερων νηστειών, παρόλο που απαγορεύονται τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, επιτρέπονται τα θαλασσινά. Tα τελευταία είναι υψηλής διατροφικής αξίας, γιατί παρέχουν στον οργανισμό 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 συγκεκριμένες ημέρες κατά τη διάρκεια πολυήμερων νηστειών. Για παράδειγμα ο παραδοσιακός 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 ουσιαστικά 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 τραπέζι της Λαμπρής.
H νηστεία της Tετάρτης και της Παρασκευής, τέλος, είναι μια καλή ευκαιρία για
να αποτοξινωθεί 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 μοιράζει στους πιστούς κατά το εκκλησίασμα.
Βαρβάρα37 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.
37. 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. Εκτέλεση 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.
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Κόλλυβα38: 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 αγαπημένων 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
(ανοξείδωτες λεκάνες), ώστε να αφαιρείται ολοκληρωτικά το αλάτι που μένει στον πάτο
της μπασίνας. 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
κολλήσει το κουρκούτι πάνω του. Επίσης είναι καλό να αρωματίζετε το κουρκούτι με μαϊντανό και καραμελωμένο κρεμμύδι.
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 χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων στο αίμα.
• H μείωση της αρτηριακής πίεσης.
• H απώλεια βάρους.
Oι ειδικοί πιστεύουν ότι στα μακροπρόθεσμα οφέλη της νηστείας συγκαταλέγονται η
μείωση του κινδύνου ανάπτυξης καρδιαγγειακών παθήσεων, η καταπολέμηση γαστρεντερικών διαταραχών και η πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

2.5.2. 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 ορισμένων ζωικών κυρίως ειδών γίνεται για οικολογικούς λόγους;
Tο Kοράνι, το ιερό κείμενο του Iσλάμ, ορίζει ποιες τροφές είναι «χαράμ», δηλαδή απαγορευμένες, και ποιες είναι «χαλάλ», δηλαδή επιτρέπονται39. Oι κυριότεροι περιορισμοί
38. 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. Εκτέλεση 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 καβουρδισμένο με κανέλλα και τέλος στρώνετε τη ζάχαρη. Τοποθετείτε τα κουφέτα σε σχήμα σταυρού.
39. Ο λαός μας αναφέρεται με αντίστοιχες εκφράσεις: «Το χαράμισα!», δηλαδή το ξόδεψα και δε στεναχωρήθηκα, και
«χαλάλι σου!», δηλαδή το άξιζες, ήταν καλό και έπρεπε να το πάρεις.
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αφορούν την κατανάλωση χοιρινού. Tο Kοράνι απαγορεύει επίσης την κατανάλωση αλκοολούχων 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
υπάρχει αλκοόλ, αυτομάτως γίνεται «χαράμ», και το συγκεκριμένο πιάτο πρέπει να τοποθετηθεί σε άλλο τραπέζι προκειμένου να επιτραπεί η βρώση του. Ωστόσο, η έμφαση που δίνει
το Kοράνι στην απαγόρευση του αλκοόλ που προέρχεται από σταφύλι (την εποχή που γράφτηκε το ιερό αυτό κείμενο δε γνώριζαν άλλα αλκοολούχα ποτά εκτός από το κρασί) χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την κατανάλωση άλλων οινοπνευματωδών.
H κύρια υποχρέωση των πιστών είναι η νηστεία του Pάμανταν (ή Pάμαζαν στην τουρκική). Tο Ραμαζάνι είναι ένας από τους πέντε «στύλους» της ισλαμικής πίστης τους οποίους
κάθε πιστός μουσουλμάνος πρέπει να τηρεί, ώστε να εξασφαλίσει μια θέση στον
Παράδεισο. (Oι άλλοι τέσσερις «στύλοι» είναι η πίστη ότι υπάρχει ένας και μοναδικός 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
ημερολόγιο 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
Pάμανταν 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 Ραμαζανιού εξουθενώνει τον οργανισμό, γι’ αυτό άλλωστε και εξαιρούνται από την
υποχρέωση της νηστείας τα ηλικιωμένα άτομα με προβληματική υγεία, οι έγκυες, οι θηλάζουσες μητέρες, οι ασθενείς, οι ταξιδιώτες και όσοι ασκούν βαριά χειρωνακτικά επαγγέλματα. Tα άτομα αυτά όμως πρέπει να αναπληρώσουν τη νηστεία μέχρι το επόμενο Ραμαντάν (Ραμαζάνι).

2.5.3. 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 γράφτηκαν 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 απαγορευμένα συστατικά.

«Kαθαρές» και «ακάθαρτες» τροφές
• H διατροφική απαγόρευση που επιβάλλει ο ιουδαϊσμός και ακολουθεί η πλειοψηφία 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.
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Σύμφωνα 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 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 μάλιστα οι συνδαιτυμόνες πρέπει να πιουν τουλάχιστον τέσσερις κούπες κρασί, για να
μνημονεύσουν τις τέσσερις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στους Ισραηλίτες.
• Συνιστάται επίσης το καλό ψήσιμο του κρέατος στη σχάρα, και αποφεύγονται τα τηγανητά 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
γαλακτοκομικά ενώ, όταν φάει γαλακτοκομικά, πρέπει να περιμένει τουλάχιστον μία
ώρα πριν φάει κρέας. Μια πιθανή εξήγηση γι’ αυτή την απαγόρευση ίσως κρύβεται
στην ιδιαιτερότητα 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).

2.5.4. 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 ικανός 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:
α) Από την αρχή της μετενσάρκωσης, σύμφωνα με την οποία οι ψυχές δεν
καταστρέφονται, 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.
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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 απαγόρευση της θανάτωσης της αγελάδας (οι αγελάδες κυκλοφορούν ελεύθερες και θεωρητικά 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.
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3. Πετυχημένες «συνταγές» για δημιουργία ανταγωνιστικών καταστημάτων
Η καταναλωτική κίνηση έχει αλλάξει ρυθμό και οι απαιτήσεις της είναι πλέον διαφορετικές
από αυτές που υπήρχαν πριν λίγα χρόνια. Ο Έλληνας αγοράζει πλέον με υπολογισμό των
χρημάτων του και γνωρίζει καλά ότι οι ημέρες εξόδου του είναι ορισμένες. Συνεπώς προσπαθεί να επιλέγει καταστήματα με ταυτότητα και με πραγματικούς επαγγελματίες της
εστίασης. Ο καταναλωτής δε συγχωρεί πλέον λάθος ούτε στο service, ούτε στο φαγητό.
Και όχι απλά δεν ξαναέρχεται αλλά το διαδίδει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που δύσκολα αμφισβητείται και δύσκολα διορθώνεται.
Ο επαγγελματισμός των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζεται στη συνολική ποιότητα των
υπηρεσιών εστίασης. Ο πελάτης συνεχώς ζητάει προϊόντα με ταυτότητα, χωρίς όμως να
έχει δυναμική. Παρόλη τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε συναντάμε και περιπτώσεις
που η εξωστρέφεια καταστημάτων ανέδειξε επιχειρήσεις και τις διατηρεί στην κορυφή. Αυτές τις επιχειρήσεις θα σας παρουσιάσουμε παρακάτω, προσπαθώντας να σας δώσουμε
την ευκαιρία να υιοθετήσετε καλές πρακτικές.

Παράδειγμα από Food Styling & Architecture Food

3.1 Μελέτη περίπτωσης Bar Bistrot PAPILLON
Η νέα τάση των επιχειρήσεων εστίασης επιτάσουν εξωστρέφεια, συνέργιες και ταυτότητα.
Ένα τέτοιο κατάστημα είναι και το Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207, Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησία των επιχειρηματιών Fratelli Πανούχοι. Το συγκεκριμένο Wine Bar Bistrot βασίστηκε
σε ντεκόρ της Νέας Υόρκης του ’50 και τα εδέσματα είναι κλασσικά ελληνικά με εναλλακτικό τρόπο παρουσίασης. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στις πρώτες ύλες, οι οποίες είναι από οικοτεχνίες της Ελλάδας και γνωστά πιστοποιημένα ευρωπαικά προϊόντα από Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Οι ειδικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο κατάστημα έχουν συχνότητα ανά 2 εβδομάδες και βασίζονται στο κρασί όπως αυτή της Μοναστηριακής Κουζίνας
του Μοναχού Επιφάνειου σε συνδιασμό του κρασιού από το Κτήμα Μυλοπόταμος του Αγίου Όρους (βλ. φωτογραφία με την πρόσκληση).
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Event γαστρονομίας με κτήμα
Μυλοπόταμος Αγίου Όρους

Εξωτερικό σαλόνι PAPILLON

Σημαντικό ρόλο παίζει το στυλ του καταστήματος όσον αφορά το design του χώρου,
το ντύσιμο των σερβιτόρων καθώς και το food and drink styling. Όλα συνηγορούν για την
επιτυχία του καταστήματος. Αυτό όμως που βοήθησε στην επιτυχία του ήταν η οργάνωση
του αρχικού πλάνου. Υπήρχε σχέδιο μελέτης με έρευνα και τεκμιρίωση σχετικά με τη ροή
των πελατών και το κενό που υπήρχε στην αγορά της συγκεκριμένης περιοχής.

3.2 Μελέτη περίπτωσης Beer Bar Ψητοπωλείο Κρεοπωλείο BUTCHER SHOP
Νέα μόδα οι μπυραρίες. Καινοτομίες με σκοπό την άφθονη κατανάλωση οικονομικής μπύρας. Είναι ο λόγος που παρέμεινε η κατανάλωση του Έλληνα καταναλωτή στα τρία ποτήρια με ποιο οικονομικό κόστος. Το συγκεκριμένο κατάστημα στη Θέρμη είναι ένα πολυμορφικό κατάστημα όπου φιλοξενεί: κρεοπωλείο, bar με μπύρες draft, μπακάλικο, αλλαντοποιείο-τυροκομείο (βιτρίνα κοπής), ψητοπωλείο με φούρνο. Ο decorater και συνιδιοκτήτης
Σάκης Λεμόνας Greenbox Office υλοποίησε το εγχείρημα. Το κατάστημα λειτουργεί αλά
καρτ καθώς και με βιτρίνα θερμής διατήρησης (bain marie). To κατάστημα θυμίζει ελαφρώς τον τρόπο λειτουργίας της «χασαποταβέρνας» μόνο που τα κρεατοπαρασκευάσματα έχουν περισσότερη πέραση από το καθ’αυτό κρέας.
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Το bar του καταστήματος

Η γωνιά του μπακάλη μέσα στο
κρεοπωλείο

Η βιτρίνα του κρεοπωλείου

Φούρνος που επιτρέπεται στα
κρεοπωλεία

3.3 Μελέτη περίπτωσης Μοντέρνο Καφενείο ΤΟ ΣΤΑΦΥΛΙ
Μια άλλη τάση που δημιουργήθηκε σχεδόν εδώ και ένα έτος είναι τα σύγχρονα καφενεία, τα οποία φιλοξενούν όλες τις ηλικίες και προσφέρουν φρέσκο, αυθεντικό φαγητό της
ώρας. Χαρακτηριστικό των καταστημάτων αυτών είναι ότι η κουζίνα είναι ανοιχτή και το
μπαρ διατήθεται και ως τραπέζι για φαγητό. Η επιφάνεια στο μπαρ είναι λίγο μεγαλύτερη
σχεδόν 70-80 εκατοστά, ώστε να χωράνε πιάτα. Τα εδέσματα είναι κυρίως ψημένα στο
τηγάνι (σοτέ και τηγανιτά) καθώς και ψητά. Η επιτυχία στηρίζεται στην επιλεγμένη πρώτη
ύλη καθώς και στην πραγματική τεχνική του μάγειρα. Οι σαλάτες έχουν αναβαθμιστεί και
προσφέρονται σύνθετες σαλάτες με τυριά ΠΟΠ και προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας
όπως ιπποφαές, γκότζι μπέρι, αρώνια, ρόδι, σταφίδα μαύρη. Ένα τέτοιο κατάστημα είναι
και το ΣΤΑΦΥΛΙ στην Ελλασόνα της Μαίρης Κυριλλίδου και της Πόπης Κακαβάνης.
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Σαλόνι Α

Σαλόνι Β

Λογότυπο καταστήματος με έμφαση στο
φρέσκο και το αυθεντικό

Μεζέδες: ρολό κοτόπουλο Μπέλης,
Escargot de Crete Καγιάς, Τυροκομικά
Αρβανίτης

3.4 Μελέτη περίπτωσης Μπυραρίας Bistrot ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ
Η νέα τάση της μπυραρίας βασισμένη στις ελληνικές μικροζυθοποιίες και στα εκλεκτά λουκάνικα είναι μια καινοτόμα προσέγγιση της εστίασης. Στο Beer Bistrot ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ
στο Κιλκίς του Γιώργου και της Γεωργίας Τσαρίδη. Πριν δυο έτη το κατάστημα ήταν ένα
απλό αναψυκτήριο με κατεψηγμένες πίτες (βλ. τη μετάλαξη του καταστήματος στις φωτογραφίες. Πλέον, το ύφος και το στυλ του, έχει προσελκύσει ολους τις παρέες 25-55, οικογένειες και παρέες γυναικών, οι οποίες απολαμβάνουν αγώνες ποδοσφαίρου, ομαδικά παιχνίδια τηλεόρασης (buzz), βελάκια καθώς και επιτραπέζια. Οι διαγωνισμοί με έπαθλα έκαναν τη διαφορά στην ψυχαγωγία του καταστήματος. Οι μπύρες του καταστήματος είναι από Ελλάδα, Τσεχία, Ισπανία και Βαλτική. Τα εδέσματα θυμίζουν κυρίως αμερικάνικο στυλ αλλά με προϊόντα τοπικά της Μακεδονίας όπως βουβαλίσιο burger, καζάν ντιπί με βουβαλινό γάλα, ρυζόγαλο καταλάν, λουκάνικα από Κοζάνη, Σέρρες, Καρδίτσα, Κρήτης και Μάνης.
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Πριν

Μετά

Κότσι & μπαούλο λουκάνικα

Τρέχον κατάλογος καταστήματος

3.5 Μελέτη περίπτωσης Cocktail Wine Tapas Bar FRESH
H επαρχία συχνά φιλοξενεί μοναδικές επιχειρήσεις όπου πετυχαίνουν να κάνουν τη διαφορά. Το κατάστημα FRESH espresso center, πιστοποιημένο κατάστημα γνωστής ιταλικής
εταιρίας με το βραβείο Artisti del Gusto στην Έδεσσα, έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια
να πρωτοπορεί και να καινοτομεί. Ο Γιώργος Μυλωνάς, ο Νίκος Γιόντης και η Ρούλα Γιόντη, έχουν θέσει σταθερές βάσεις για ποιοτικές υπηρεσίες στο service δίνοντας βάρος στα
«θέλω» του πελάτη. Φέτος κατάφερε με ιδιαίτερο food and drink cocktail styling να ευχαριστήσει μεγάλο μέρος των καταναλωτών, οι οποίοι το επισκέπτονται όλες τις ώρες της ημέρας και για κάθε περίσταση. Τα cocktails βασίζονται σε επιλεγμένα αποστάγματα και κυρίως αποστάγματα από τσίπουρο και αυθεντικό ρούμι. Οι χυμοί που χρησιμοποιούνε είναι
από φρέσκο φρούτο ενώ τα μπαχαρικά προσφέρουν χαρακτήρα στα τελικά ποτά. Τα εδέσματα έχουν τη μορφή tapas και βασίζονται στα ελληνικά προϊόντα όπως το νούμπολο,
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το σαλάμι Λευκάδος, τη Γραβιέρα Νάξου, τη baby ροκα, τη μουστάρδα Dijon, το μαύρο
ψωμί, το αυγοτάραχο, το ιπποφαές. Για το χειμώνα τα κοκτέιλς βασίζονται στο ζεστό κρασί και στο ρακόμελο ενώ τα εδέσματα έχουν βάσει το καπνιστό βουβάλι (λιγότερα λιπαρά
από μοσχάρι), την πάπια, το τυρί Σαν Μιχάλη και τα πικαντικα της Νάξου.

Tapas

Σερβίρισμα λεμονάδας

Παραδείγματα και εφαρμογές
• Δημιουργήστε ελληνικά εδέσματα με ελληνικά προϊόντα αλλά με ξένες τεχνικές.
Για παράδειγμα μιλφέιγ σπετσοφάι, παστίτσιο με μπεσαμέλ βύσσινου.
• Προτείνετε εδέσματα από άλλες κουζίνες, είτε τοπικές είτε εθνικές, σε μορφή
ενός μενού table d’ hôte.
• 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».

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
Ερωτήσεις
Τι σημαίνει ο όρος «παράδοση» και τι «γαστρονομική παράδοση»;
Τι είναι «εθνική» και τι «τοπική» κουζίνα;
Τι σημαίνει η έκφραση «μου έψησε το ψάρι στα χείλη»;
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα & ποια είναι τα μειονεκτήματα του γαστρονομικού τουρισμού;
5. Ποιο είναι το προφίλ του γαστροτουρίστα;
1.
2.
3.
4.

51

ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

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 φλέικς.
 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
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
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Απαντήσεις Ασκήσεων
1. Λ
6. δ)

2. Σ
7. δ)

3. Σ
8. γ)

4. Λ
9. α)

5. Λ
10. β)

Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση
Ατομική ή ομαδική άσκηση
• Δημιουργήστε ένα πλάνο εκπαίδευσης για έναν νέο υπάλληλο.
• Δομήστε μία συνέντευξη μιας θέσης εργασίας ανά δυο άτομα και παρουσιάστε την
στην ομάδα.
• Προσδιορίστε τη θέση εργασίας σας βάσει των προδιαγραφών της επιχείρησης σας.
Δομήστε σε μια σελίδα τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας. Έπειτα συμπληρώστε τα στοιχεία (βλ.Έντυπο Θέσης Εργασίας)
Έντυπο Θέσης Εργασίας
Θέση:
Ετών:
Φύλλο:
Οικ.κατάσταση:
Στρατ.Υποχρεώσεις:
Δίπλωμα οδήγησης:
Κατοχή μηχανής:
Επιθυμητές σπουδές:
Ειδικές γνώσεις πχ
Υ/Η, ρώσικα, κινέζικα
Προϋπηρεσία: (έτη,
αρμοδιότητες, είδος
επιχείρησης)
Προσωπικά
χαρακτηριστικά

Πχ. Ευγενικός, πειθαρχημένος, πρωτοβουλίες αποφάσεων
(ηγετική μορφή), ευέλικτος

Ενδιαφέροντα
Ενδεχόμενος μισθός

1.000€-1.100€

Προτεινόμενες Ιστοσελίδες
• Ισπανικός Οργανισμός Τουρισμού: www.spain.info
• Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού: www.gnto.gr
• Τουριστικός Οργανισμός Περιφέρειας της Καταλονίας στην Ισπανία για το γαστροτουρισμό (πρωτεύουσα Βαρκελώνη): www.turismedecatalunya.com/
gastronomia/gast_M_n1_ruta.
• asp?codi_ruta=0405
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3.6 Σύνοψη κεφαλαίου
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 χαρακτηρίζεται από τα μικρά γκρουπ ατόμων οι οποίοι επιθυμούν να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες. Ο γαστρονομικός τουρισμός είναι υποενότητα του εναλλακτικού 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 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).
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
αξιοποιούν 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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4. Νομοθεσία περί ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος: Αγορανομικές Διατάξεις και Υπουργικές Αποφάσεις για την Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων
Σύντομη περιγραφή κεφαλαίου
Στο κεφάλαιο θα μάθετε τον τρόπο λειτουργίας του καταστήματος σύμφωνα με τον πως
τον ορίζει η ελληνική και ευρωπαική νομοθεσία. Η νομοθεσία στην Ελλάδα άλλαξε πρόσφατα με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών. Το σπουδαίο είναι ότι πλέον υπάρχει
η εκπαίδευση του προσωπικού ως υποχρέωση του επαγγελματία, πράγμα που κάνει ποιο
ανταγνωνιστικές τις υπηρεσίες εστίασης.

4.1 Σ ημαντικά ΦΕΚ για την ίδρυση και λειτουργεία καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος
• Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου
• Για υπολογισμό της έντασης του ήχου επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα http://epoptes.
wordpress.com/software
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• Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 6310 τ.Α’) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες Διατάξεις».
• Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24/τ.Α’) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και
συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/τ.Α’) άρθρο 15, το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ143/Τ.Α) και το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ86/τ.Α’) άρθρο 231.
• Τον Κώδικα τροφίμων, ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης.
• Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την
Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων, με τις τροποποιήσεις αυτού.
• Την υπ’ αριθμ. 10551/2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 246/07 τ.Β’) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί
θαλασσοπλοούντων πλοίων».
• Υγειονομική διάταξη υπ’ αριθμ. Α1 β/8577/83 (ΦΕΚ 526/83 τ.Β’) «Περί Υγειονομικού έλεγχου και 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», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
• 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
• ΦΕΚ 986/18 Ιουνίου 2007 σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998
• ΟΔΗΓΙΑ 2007/68/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙα της οδηγίας
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα συστατικά τροφίμων
• Κανονισμός 882/2004/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τους επίσημους ελέγχους για συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και
τροφίμων
• Κανονισμός 852/2004/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την Υγιεινή των Τροφίμων
• 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.
(Μπορείτε να προμηθευτείτε τον πλήρη οδηγό από την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εστιατόρων Ελλάδος (ΠΟΕΣΕ). Σταδίου 51 Αθήνα Τηλ. 210-3317301)
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• 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 Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998.
• Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 487/2000, (ΦΕΚ 1219Β/04.10.2000) Υγιεινή των
τροφίμων 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 οδηγία 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 τροποποίηση με Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ 128529/09, ΦΕΚ 2077/Β/25.9.09)

4.2 Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967. 3- Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Εκδίδουμε την παρούσα Υγειονομική Διάταξη η οποία θα ισχύει σε όλη
την επικράτεια.

ΑΡΘΡΟ 1.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας Υγειονομικής διάταξης είναι η εξειδίκευση των υγειονομικών όρων
κ’ προϋποθέσεων που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων κ’ ποτών για
τις οποίες απαιτείται γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, στα πλαίσια των διαδικασιών αδειοδότησης και περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου, τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τους παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, τις παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, τις παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής τις μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών, τις επιχειρήσεις αποθήκευσης, τους διανομείς και μεταφορείς, τις επιχειρήσεις της
αρτοποιητικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 2.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα εφαρμόζεται στις αναφερόμενες στο άρθρο 3 επιχειρήσεις τροφίμων:
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ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για την εφαρμογή των Διατάξεων του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου
2 του κανονισμού Ε.Κ 852/2004 και οι ορισμοί των άρθρων 2 & 3 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 178/2002.
Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών: Οι επιχειρήσεις τροφίμων που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παρασκευής τροφίμων ή μεταποίησης ή δραστηριότητα
συσκευασίας τροφίμων ή και τις δυο, με ή χωρίς απευθείας διάθεση των προϊόντων τους
στο καταναλωτικό κοινό, καθώς και μικρές επιχειρήσεις παρασκευής τοπικών (παραδοσιακών) προϊόντων (π.χ χυλοπίτες, τραχανά, γλυκά του κουταλιού κ.λπ.)..
Αποθήκευση - Διανομείς: Όλες οι επιχειρήσεις αποθήκευσης τροφίμων ή ποτών (σε
συνθήκες ψύξης, κατάψυξης ή θερμοκρασίας περιβάλλοντος) με σκοπό τη διάθεσή τους
στο χονδρικό ή λιανικό εμπόριο καθώς και οι επιχειρήσεις αποθήκευσης για λογαριασμό
τρίτων (logistics providers). Στις επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διατηρούνται και να διανέμονται μη τρόφιμα, είδη οικιακής χρήσεως, ευρείας κατανάλωσης οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού.
Επίσης οι επιχειρήσεις εγκατάστασης και τροφοδοσίας μηχανημάτων αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών.
Μεταφορείς: Όλες οι δραστηριότητες μεταφοράς τροφίμων και ποτών καθώς και των
χρησιμοποιουμένων μέσων, και η πώληση επί αυτοκινήτου (ex-van), εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία.
Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου: Όλες οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και ποτών και ειδικότερα:
Υπεραγορές τροφίμων, καταστήματα χονδρικού εμπορίου (Cash & Carry), παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες-ξηρών καρπών, πρατήρια άρτου, πρατήρια πώλησης τροφίμων, οπωροπωλεία, πτηνοπωλεία, καταστήματα κατεψυγμένων προϊόντων, αλλαντοποιίας και τυροκομίας, καφεκοπτεία, μικτά καταστήματα, καταργούμενης της διάκρισης μεταξύ μικτών καταστημάτων και υπεραγορών, λαϊκές αγορές καθώς και όλες οι
πωλήσεις μέσω στάσιμου υπαίθριου εμπορίου (μικροπωλητές, κ.λπ.), και πώληση τροφίμων
και ποτών σε αναπηρικά περίπτερα και καταστήματα ψιλικών, καθώς και η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών: περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης,
οι επιχειρήσεις αναψυχής, καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης: όλες οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και
προσφέρονται σε πελάτες κάθε είδους τρόφιμα ή ποτά ή διανέμονται κατ’ οίκον, καθώς
επίσης παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής με συνοδεία φαγητού ή ποτού. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται:
Εστιατόρια, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, Σνακ μπαρ, ουζερί, οβελιστήρια, ψητοπωλεία,
πιτσαρίες, οινοπωλεία, κ.τ.ομ. Ζαχαροπλαστεία με τραπεζοκαθίσματα, μπουγατσάδικα,
λουκουματζίδικα, γαλακτοπωλείο, αναψυκτήρια, κ.τ.ομ. καθώς και η παρασκευή και διάθεση τροφίμων και ποτών για κατ’ οίκον κατανάλωση. Επίσης περιλαμβάνονται οι χώροι
60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΊΔΡΥΣΗ & ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

μαζικής εστίασης των Σχολικών Κυλικείων, Νοσοκομείων, Ξενοδοχείων, Κατασκηνώσεων,
Βρεφονηπιακών σταθμών, και γενικά κλινικών και λοιπών Ιδρυμάτων, και οι χώροι μαζικής
εστίασης στα πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα (τραίνα, πλοία, αεροπλάνα κ.λπ.) ή μετασκευασμένα αντίστοιχα μεταφορικά μέσα.
Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών: οι επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής με συνοδεία
τροφίμων ή και ποτών. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται καφενεία, καφετέριες,
κυλικεία, μπαρ, open bar, κ. τ. όμ. αναψυκτήρια κ. τ. όμ. κέντρα Διασκέδασης, οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι εκδηλώσεων, κ. τ. όμ.
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος: οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία
και λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτές με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ( κομμωτήρια, γυμναστήρια κ.λπ.).
Παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους: Όλες οι
επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και διατίθενται υπαίθρια τρόφιμα και ποτά.
Σε αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνονται: οι καντίνες, οι σκηνές και οι πάγκοι στα πανηγύρια, τα περίπτερα σε αγορές, τα τροχήλατα οχήματα πάσης φύσεως, η υπαίθρια παρασκευή ή/και διάθεση τροφίμων και ποτών (street food), οι μικροπωλητές, η πώληση πόρτα-πόρτα, κ. τ. ομ.
Επιχειρήσεις που προβλέπονται από την αρτοποιητική Νομοθεσία:
Όλες οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και πωλούν τα προβλεπόμενα τρόφιμα από
την Αρτοποιητική Νομοθεσία εκτός των πρατηρίων άρτου που υπάγονται στην κατηγορία
Έμποροι (λιανικό & χονδρικό εμπόριο). Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα αρτοποιεία και οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης.
Υγειονομική Υπηρεσία καλείται η αρμόδια για τα θέματα Δημόσιας Υγείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού
Ελέγχου που βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της
χώρας.
Υγειονομικός έλεγχος για την εφαρμογή της παρούσας είναι η λεπτομερής εξέταση
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των τροφίμων ζωικής ή φυτικής προελεύσεως και των ποτών,
καθώς και των αντικειμένων, των χώρων και των εγκαταστάσεων, που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, για να διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία
και στο περιβάλλον γενικότερα.
Σκοπός του Υγειονομικού ελέγχου είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Διάταξης αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες με άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να κατέχουν ΑΔΕΙΑ ίδρυσης και λειτουργίας της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τις διαδικασίες της
κείμενης Νομοθεσίας.
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ΆΡΘΡΟ 5
ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατά την διαδικασία της έκδοσης της
προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας επιχειρήσεων, εφεξής καλούμενες ως επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών οφείλουν να εγκαθιστούν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν
διαδικασίες που βασίζονται στις 7 αρχές του HACCP, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004. Οι μικρές επιχειρήσεις ανάλογα με τη φύση, το μέγεθος της παραγωγής και τη δυναμικότητα της επιχείρησης μπορούν να εφαρμόζουν τις αρχές του HACCP
με την απαιτούμενη ευελιξία όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ 5 του Καν 852/2004.
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής όπως καθορίζονται
στον Ε.Κ 852/2004, σε όλα τα στάδια παρασκευής, μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης και προσφοράς προς πώληση ή διάθεσης αυτών με ή και ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών.
Οι ως άνω υπεύθυνοι θα πρέπει να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που παράγουν ή διαχειρίζονται. Οι απαιτήσεις υγιεινής έχουν σχέση με τις κτιριακές
εγκαταστάσεις της επιχείρησης, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, την υγιεινή και την εκπαίδευση του προσωπικού, τα προγράμματα καθαρισμού – απολύμανσης και απεντόμωσης
– μυοκτονίας αλλά και με τις διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση ανάλογα με τη φύση
και το μέγεθος της δραστηριότητάς της. Η τήρηση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων
που αφορούν την υποδομή, τον εξοπλισμό, την τήρηση των αρχείων καθαρισμού και απολύμανσης, εντομοκτονίας- μυοκτονίας, προσωπικού, θερμοκρασιών και ιχνηλασιμότητας
(προμηθευτές), αποτελεί την προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου. Οι κατωτέρω οριζόμενες απαιτήσεις υγιεινής ισχύουν ανάλογα με τις δραστηριότητες που δηλώνονται από την επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 3 της παρούσας
και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Ε.Κ 852/2004.

ΟΙΚΗΜΑ
Το οίκημα στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση τροφίμων και ποτών θα πληροί τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού. Σε περιπτώσεις κτιρίων που βρίσκονται σε χώρους εκτός αρμοδιότητας της πολεοδομικής υπηρεσίας (κτίρια εντός μοναστηριών, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε σχολικά κτίρια, σε μετασκευασμένα οχήματα, σε
πλωτά ναυπηγήματα, κ. λ. π. ), επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, εφόσον διαθέτουν σχετική έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν. Κτίρια εντός παραδοσιακών οικισμών τηρούν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των πολεοδομικών διατάξεων, στις οποίες υπάγονται. Επιτρέπεται η ίδρυση σε ισόγειους ή άλλους χώρους πολυκατοικιών και γενικά οικημάτων, στα
οποία στεγάζονται κατοικίες, ορισμένων ειδών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, εφόσον
η εγκατάσταση στους χώρους τούτους δεν απαγορεύεται από τον Κανονισμό της πολυκατοικίας ή, εν ελλείψει κανονισμού, με υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας για τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, των στεγαζόμενων στο ίδιο
κτίριο κατοικιών.
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ΧΩΡΟΙ
Κάθε επιχείρηση τροφίμων και ποτών θα πρέπει να διαθέτει τους χώρους που απαιτεί η
δραστηριότητα που ασκεί.

ΔΑΠΕΔΑ, ΤΟΙΧΟΙ, ΟΡΟΦΕΣ, ΘΥΡΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Οι επιφάνειες των δαπέδων, των τοίχων , των οροφών, των θυρών και των παραθύρων
πρέπει να είναι καλής κατασκευής, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να μπορούν να
καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. Όταν από τη δραστηριότητα απαιτείται υγρός καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών τοίχων αυτές να είναι
στεγανές, μη απορροφητικές και από μη τοξικά υλικά, ώστε να μπορούν να καθαρίζονται
επαρκώς. Οι οροφές (ή, εάν δεν υπάρχουν οροφές, η εσωτερική επιφάνεια της στέγης) και
ότι είναι στερεωμένο σ’ αυτές πρέπει να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες έτσι,
ώστε να μη συσσωρεύονται ρύποι και να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών, η ανάπτυξη ανεπιθύμητης μούχλας και η πτώση σωματιδίων. Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα
πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων. Εκείνα τα οποία μπορούν να ανοίγουν προς το ύπαιθρο, όταν είναι αναγκαίο, να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα για προστασία από τα έντομα, τα οποία να
μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν. Όταν το άνοιγμα των παραθύρων
μπορεί να προκαλέσει μόλυνση, τα παράθυρα πρέπει να παραμένουν κλειστά και σφραγισμένα κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

ΥΔΡΕΥΣΗ:
Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις περιπτώσεις
που χρησιμοποιείται μη πόσιμο νερό π.χ για πυροσβεστική χρήση, παραγωγή ατμού, ψύξη,
κ.λ.π., πρέπει να κυκλοφορεί σε ξεχωριστό δίκτυο με σχετική ένδειξη. Ο πάγος που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να παράγεται από νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, πρέπει δε να παρασκευάζεται, να διακινείται και να αποθηκεύεται υπό συνθήκες που να τον
προφυλάσσουν από οποιανδήποτε μόλυνση. Ο ατμός που χρησιμοποιείται σε άμεση επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από κάθε ουσία που παρουσιάζει κίνδυνο για
την υγεία ή ενδέχεται να μολύνει τα τρόφιμα. Όταν τα τρόφιμα υποβάλλονται σε θερμική
επεξεργασία μέσα σε ερμητικά σφραγισμένα δοχεία πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το νερό
που χρησιμοποιείται για την ψύξη των δοχείων μετά την θερμική επεξεργασία δεν αποτελεί πηγή μόλυνσης των τροφίμων.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.
Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών πρέπει να είναι κατάλληλες για το σκοπό που προορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις. Πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπο που να αποκλείεται ο κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων. Η σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο, όπου
υπάρχει, είναι υποχρεωτική. Στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών θα
πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων δοχείων απορριμμάτων που θα πληρούν
τους υγειονομικούς όρους, θα φέρουν ποδοκίνητο κάλυμμα, ώστε να αποκλείεται η είσοδος σε αυτά εντόμων και τρωκτικών ή άλλων ζώων (σκύλοι, γάτες) και να διατηρούνται σε
καλή κατάσταση και καθαρά. Τα δοχεία απορριμμάτων θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα καθαρισμού – απολύμανσης που τηρεί η επιχείρηση στο
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αντίστοιχο αρχείο. Στην περίπτωση που τα απορρίμματα βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στους χώρους αποθήκευσης και δεν απομακρύνονται έγκαιρα να αποθηκεύονται
σε ψυχομένους θαλάμους, οι οποίοι θα βρίσκονται εξωτερικά της επιχείρησης και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα. Τα υγρά απόβλητα πρέπει να απομακρύνονται με υγιεινό
και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα εθνική & κοινοτική
νομοθεσία, και δεν πρέπει να αποτελούν πηγή μόλυνσης, άμεσα ή έμμεσα.
Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης οφείλουν να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια προτού εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς
αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία
όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να εγκαθιστούν και να λειτουργούν
κατάλληλους λιποσυλλέκτες ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν
στη πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς. Επίσης πρέπει να τηρούν αρχείο με τις συμβάσεις τους με τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις για την αποκομιδή των λιπών και ελαίων καθώς
και τα σχετικά παραστατικά.
Στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας ο παραγωγός/διαχειριστής συσκευασιών – άλλων προϊόντων πρέπει να οργανώνει την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων ή συστατικών στοιχείων της επιχείρησής του καθώς και τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων (δηλαδή συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, ανάκτηση) με την συμμετοχή του σε συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ- ΑΕΡΙΣΜΟΣ.
Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα φυσικού
ή τεχνητού αερισμού-φωτισμού σε όλους τους χώρους της επιχείρησης σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Αν δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση πλήρους φυσικού αερισμού καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης τροφίμων και ποτών, θα υπάρχει απαραίτητα ειδική εγκατάσταση τεχνικού αερισμού ικανή να ανανεώνει τον αέρα πλήρως και συνεχώς.

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΩΝ- ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΕΩΣ
Η απαγωγή των καπνών, της αιθάλης και των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, καθώς
και των αερίων και οσμών, που παράγονται κατά την Παρασκευή φαγητών, το ψήσιμο
κρέατος κλπ., θα γίνεται πλήρως με ειδικό απορροφητικό σύστημα, ώστε να μη διαχέονται
στο περιβάλλον και να μην ενοχλούνται οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι περίοικοι. Η χοάνη του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος θα βρίσκεται πάνω από την εστία πυρός και θα
είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να καλύπτεται όλη η επιφάνεια της εστίας. Το απαγωγικό σύστημα θα πρέπει να συντηρείται και να καθαρίζεται ανελλιπώς ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του και να αποτρέπονται κίνδυνοι επιμόλυνσης των τροφίμων. Στις περιπτώσεις αυτές η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει αποδεικτικό συντήρησης
και καθαρισμού του συστήματος.
Η απαγωγή των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, του καπνού κλπ. θα γίνεται μέσω
της κεντρικής καπνοδόχου του κτιρίου, άλλως, αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα τοποθετούνται εξωτερικοί απαγωγοί σωλήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία, οι οποίοι θα φθάνουν πάνω από την στέγη του κτιρίου, στο οποίο
στεγάζεται το κατάστημα ή εργαστήριο, και σε ύψος 0,50 μ. ψηλότερα από αυτήν ή, αν
υπάρχει ψηλότερο γειτονικό κτίριο, από τη στέγη του γειτονικού τούτου κτιρίου, ώστε να
μην ενοχλούνται οι περίοικοι γενικά. Στις περιπτώσεις που παρόλα αυτά δημιουργούνται
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οχλήσεις στους περίοικους η επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα τεχνικά μέτρα( φίλτρα, κ.λπ.) ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή οχλήσεων στους περίοικους.
Στις επιχειρήσεις τις οποίες χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές εστίες ή ηλεκτρικοί κλίβανοι,
ή ως καύσιμη ύλη χρησιμοποιείται υγραέριο, αντί του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος
μπορεί να επιτραπεί η εγκαταστάτη ειδικού συστήματος φίλτρων κατάλληλων για την εξουδετέρωση των αερίων οσμών κ.λπ. και το οποίο να συντηρείται ανελλιπώς για να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία του και το επιθυμητό αποτέλεσμα της όλης εγκατάστασης. Το
είδος των φίλτρων και του όλου εν γένει συστήματος θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και μελετηθεί από υπεύθυνο μηχανικό και θα πρέπει επίσης να συντηρείται τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ- ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.
Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υπάρχουν κατάλληλα αποδυτήρια προσωπικού
ανάλογα με τα απασχολούμενα στην επιχείρηση άτομα, όπου θα υπάρχει ξεχωριστό ερμάριο για κάθε εργαζόμενο. Για περισσότερους από πέντε εργαζόμενους κατά βάρδια απαιτείται η ύπαρξη διαφορετικών κατά φύλο αποδυτηρίων σε κατάλληλα απομονωμένο και
διαμορφωμένο χώρο. Θα υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα αποχωρητήρια με προθάλαμο
και υδραυλική εγκατάσταση, συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα.
Θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων, με υγειονομικά αποδεκτούς μηχανισμούς
στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων και εφοδιασμένους με τα απαραίτητα για το
πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών μέσα. Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται: α. Οι μικρές επιχειρήσεις , που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν
μέχρι τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την
παραμονή των πελατών και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους
σε αποχωρητήρια του μεγάρου.
β. Οι επιχειρήσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόμοιων συγκροτημάτων,
το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας, που νέμεται το συγκρότημα των
καταστημάτων τούτων.
γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.
δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων, ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης ) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν
για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό.
Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις. Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων
των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες. Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα φωτίζονται και θα
αερίζονται επαρκώς, είτε φυσικώς, είτε τεχνητώς. Για τον τεχνητό αερισμό θα τοποθετείται υποχρεωτικά κατάλληλη εγκατάσταση αερισμού (απαγωγός σωλήνας επαρκούς διαμέτρου με εξαεριστήρα). Τα παράθυρα θα καλύπτονται μόνιμα με κατάλληλο προστατευτικό
πλέγμα για να εμποδίζεται η είσοδος βλαβερών εντόμων.
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Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ
σύμφωνα με την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία όπου αυτό προβλέπεται. Ο αριθμός
αποχωρητηρίων θα πρέπει να είναι επαρκής και να ανταποκρίνεται τόσο στη δυναμικότητα της επιχείρησης, όσο και στον αριθμότων απασχολούμενων ατόμων σ’ αυτήν.

ΧΗΜΙΚΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ
Επιτρέπεται κατά την κρίση της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας, η χρήση χημικώνβιολογικών αποχωρητήριων σε αραιοκατοικημένες περιοχές, σε προσωρινές εγκαταστάσεις, σε μικρούς οικισμούς, σε παραθαλάσσιους χώρους, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε
αγροτικές περιοχές, σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων και γενικά σε χώρους όπου από
την πολεοδομική νομοθεσία ή άλλη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων. Η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων τους πρέπει να διασφαλίζει
την προστασία της Δημόσιας Υγείας και η διάθεση των λυμάτων τους να γίνεται σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα ανωτέρω αποχωρητήρια θα διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης της εταιρείας κατασκευής και βεβαίωση αποδοχής των λυμάτων από τον Ο.Τ.Α ή
την επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης. Σε περίπτωση ενοικιαζόμενων αποχωρητηρίων θα
υποβάλλεται και η σύμβαση ενοικίασης.

ΖΩΑ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοηθείας, για τυφλά άτομα και άλλα άτομα με αναπηρίες,
σε αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Το άτομο που χρησιμοποιεί
το ζώο- συνοδό, θα πρέπει να λαμβάνει κάθε μέτρο αποφυγής όχλησης των πελατών από
αυτό και να φέρει τα παραστατικά που πιστοποιούν την υγεία του ζώου, την επάρκεια εκπαίδευσής του και το δικαίωμα χρήσης ( βιβλιάριο υγείας, τσιπ κ.λπ.).

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία
τεκμηρίωσης διαδικασιών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004, ανάλογα
με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Για την εφαρμογή αυτού του άρθρου ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα VI, Κεφάλαιο Α της ΚΥΑ 15523/2006.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Όσοι ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών, ή να εργαστούν σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη υπ. αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ
35797(ΦΕΚ1199/11-4-2012) όπως κάθε φορά ισχύει. Επιπλέον θα πρέπει:
• Να φροντίζουν την υγεία τους.
• Να αναφέρουν στον προϊστάμενό τους τυχούσα ασθένειά τους (γαστρεντερικά προβλήματα, πονόλαιμο, βήχα, εκκρίσεις από μύτη ή μάτια, τροφική δηλητηρίαση). Σε
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αυτές τις περιπτώσεις απαγορεύεται η παραμονή σε χώρους που διαχειρίζονται τρόφιμα (π. χ. προετοιμασία, επεξεργασία, διάθεση).
• Όταν αισθανθούν αδιαθεσία, να μην έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ιδίως αυτά που
είναι σε ανοιχτές συσκευασίες.
• Να επιστρέφουν στην εργασία τους μόνο με ιατρική βεβαίωση.
• Να καλύπτουν τις πληγές, καψίματα, δερματικές μολύνσεις, με έντονα χρωματιστό
αδιάβροχο επίδεσμο.
Σύμφωνα με το Κεφάλαιο VIII του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε χώρους τροφίμων και
θα πρέπει:
• Να φορά κατάλληλο, καθαρό και, όταν είναι αναγκαίο, προστατευτικό ρουχισμό.
• Να τηρεί τους κανόνες και διαδικασίες ατομικής υγιεινής με σκοπό τη μείωση της
πιθανότητας επιμόλυνσης των τροφίμων (μικροβιολογική, φυσική, χημική επιμόλυνση) άμεσα ή έμμεσα.
• Να έχει καλές συνήθειες (να πλένει τα χέρια πριν αναλάβει εργασία, να φορά πάντα
καθαρή ποδιά, να μη φορά κοσμήματα (ρολόγια, σκουλαρίκια, δακτυλίδια, βραχιόλια κα) , να έχει κοντά και καθαρά νύχια. Όχι βαμμένα ή πρόσθετα νύχια.
• Να χειρίζεται σωστά τα τρόφιμα και να συνεργάζεται προς όφελος της υγιεινής και
ασφάλειας αυτών.
• Όταν χρησιμοποιούνται γάντια αυτά δεν υποκαθιστούν το πλύσιμο των χεριών, ενώ
συνιστάται να τα αλλάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ή όταν λερωθούν ή σχιστούν, ή όταν αλλάξει η εργασία ή είδους του τροφίμου που χειρίζεται (πχ από ωμό
κρέας σε έτοιμο για κατανάλωση τρόφιμο).

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και ειδικότερα ότι:
• Οι χειριστές τροφίμων εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και τις εκτελούμενες εργασίες.
• Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση και τη διατήρηση της διαδικασίας βάσει των αρχών
HACCP ή για την εφαρμογή των σχετικών οδηγών ορθής πρακτικής εκπαιδεύονται
κατάλληλα για την εφαρμογή τους.
Η εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να τεκμηριώνεται με κατάλληλο αρχείο που θα διατηρείται στο αρχείο προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Η παρακάτω κατηγοριοποίηση και οι επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.
Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας κατατάσσονται ανάλογα με το είδος της δραστηριότητάς τους στις παρακάτω κατηγορίες:
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• Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
• Αποθήκευση - Διανομείς & Μεταφορείς
• Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
• Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
• Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας
Οι παραπάνω κατηγορίες δεν είναι εξαντλητικές και επιτρέπεται η διεύρυνση αυτών
εφόσον υπάρξουν νέες ή τροποποιημένες παραγωγικέςδιαδικασίες.
Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι η τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμώνκαι η τεκμηρίωση εκ μέρους της επιχείρησης ότι διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των παραγομένων ή προσφερομένων τροφίμων σε όλες τις φάσειςτης παραγωγικής αλυσίδας (από την
παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση).
Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών μπορούν να λειτουργούν παράλληλα με άλλες δραστηριότητες εμπορικές ή μη ,σε χώρο σαφώς ή νοητά διαχωρισμένο ή ανάλογα με την επικινδυνότητα της δραστηριότητας και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η υγιεινή και
ασφάλεια των τροφίμων, και αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.
Αναλυτικότερα οι ειδικοί όροι των κατηγοριών των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών Όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 12 της παρούσας οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν τους παρακάτω χώρους:

Α. Επιχειρήσεις παρασκευής.
α) Χώρος παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.
Η κατασκευή και ο εξοπλισμός της αποθήκης θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια
των τροφίμων. Όπου απαιτούνται ψυκτικοί θάλαμοι θα είναι επαρκούς χωρητικότητας με
δυνατότητα παρακολούθησης θερμοκρασιών και σε εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 62 και 63 του Κώδικα Τροφίμων κα Ποτών Οι περιέκτες τροφίμων για
την φύλαξη χύδην πρώτων υλών πρέπει να τηρούν της εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό και την τήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο της αποθήκης, με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται.
Όλες οι πρώτες ύλες θα προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές σύμφωνα με τον Ε.Κ
852/2004 και τους αντίστοιχους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.
β) Χώρος παρασκευής και επεξεργασίας. Ο εξοπλισμός στο χώρο παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι από κατάλληλο και υγειονομικά αποδεκτό υλικό. Ειδικά ο εξοπλισμός
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που σχεδιάζεται να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο για
τρόφιμα κατά τις ισχύουσες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις
Όλα τα σκεύη που χρησιμοποιούνται θα φυλάσσονται μετά τον καθαρισμό τους σε κλειστές προθήκες ή σε κατάλληλα ράφια.
Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό του χώρου και όπου αυτός γίνεται
με ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες κ.λπ.) σε αυτά θα τοποθετείται κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα και θα μπορούν να καθαρίζονται. Στους χώρους όπου τα τρόφιμα ή οι πρώτες
ύλες παρασκευής τους εκτίθενται σε απ’ ευθείας επαφή θα υπάρχει σε κατάλληλη θέση νιπτήρας με ποδοκίνητο σύστημα για το πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων κατά την διαδικασία παρασκευής.
Η διασταυρούμενη επιμόλυνση αποφεύγεται με βάση το ισχύον διάγραμμα ροής όπως
αποτυπώνεται στις σχετικές μελέτες HACCP ή όπως προκύπτει από σχετικούς Οδηγούς Ορθής Υγιεινής.
Σε κάθε περίπτωση στα σχεδιαγράμματα κάτοψης θα πρέπει να αποτυπώνονται οι χώροι και η χρήση τους. Οι διαστάσεις του χώρου παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι
επαρκής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή των τροφίμων.
Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά δοχεία επαρκούς χωρητικότητας από κατάλληλο υλικό, ώστε να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται αποτελεσματικά.
Το κάλυμμα των δοχείων θα είναι στεγανό και θα ανοίγει με ποδοκίνητο μηχανισμό.
γ) Χώρος πλύσεως σκευών. Ο χώρος πλύσης των σκευών καθώς και των αντικειμένων
που δεν αποτελούν μέρος του εξοπλισμού θα είναι ανάλογος και κατάλληλος, ώστε να επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους, ενώ η χωροθέτηση του
εν λόγω χώρου θα πρέπει να συμβάλλει στην αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης
επιμόλυνσης. Ο αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής και απαιτείται η ύπαρξη και ενός κατάλληλου, ποδοκίνητου νεροχύτη για το πλύσιμο των χεριών
του προσωπικού.
Διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού. Η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων παρασκευής και του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός
και απολύμανση τους συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ξηρού καθαρισμού όπου
από τη φύση του προϊόντος κρίνεται κατάλληλη.
δ) Χώρος αποθήκης ετοίμων προϊόντων: Όταν η αποθήκευση αφορά συσκευασμένα
τρόφιμα (αποθήκη μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων) οι απαιτήσεις είναι
οι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις αποθήκες. Σε κάθε άλλη περίπτωση στον χώρο
αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες και ψυκτικοί θάλαμοι όπου αυτοί απαιτούνταιαπαιτείται. Θα λαμβάνονται μέτρα για τον αερισμό και τον φωτισμό του χώρου με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, κατάλληλες για τα παραγόμενα προϊόντα.
ε) Χώρος διάθεσης ή διανομής ετοίμων προϊόντων. Στο χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες ή ψυκτικοί θάλαμοι όπου απαιτείται και θα λαμβάνονται όλα τα
κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προς διάθεση προϊόντων. Όλοι οι
παραπάνω χώροι θα απεικονίζονται στο διάγραμμα ροής και θα αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης της επιχείρησης.
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Β. Επιχειρήσεις συσκευασίας
Στις επιχειρήσεις αυτές θα υπάρχουν οι χώροι των επιχειρήσεων παρασκευής, εκτός του
χώρου παρασκευής – επεξεργασίας, ο οποίος αντικαθίσταται με τον χώρο συσκευασίας
επαρκών διαστάσεων. Σε αυτόν θα υπάρχει επαρκής και κατάλληλος εξοπλισμός και το διάγραμμα ροής θα αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρώτη και τη δεύτερη συσκευασία δεν πρέπει να αποτελούν πηγή μόλυνσης και πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο που να μην εκτίθενται σε κίνδυνο μόλυνσης. Όσα υλικά συσκευασίας επαναχρησιμοποιούνται για τρόφιμα πρέπει να είναι εύκολο
να καθαριστούν και όταν απαιτείται να απολυμανθούν

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
α) Διανομείς – Αποθήκες Τροφίμων και Ποτών.
Ως αποθήκες τροφίμων και ποτών νοούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που αποθηκεύουν
και διαθέτουν τρόφιμα, νωπά ή επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επιχειρήσεις που φυλάσσουν και διαθέτουν τρόφιμα που ανήκουν σε τρίτους και διακινούν αυτά μετά από εντολή τους (διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας - Logistics providers) με οριζόμενο υγειονομικό υπεύθυνο.
Οι χώροι όπου στεγάζονται οι επιχειρήσεις αποθήκευσης πρέπει να τηρούν τους όρους
υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.
Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα και αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Ε.Κ 852/2004 θα πρέπει να εξασφαλίζονται και τα παρακάτω:
• Να είναι από υλικά που θα παρέχουν επαρκή προστασία στα τρόφιμα από επιδράσεις των καιρικών φαινομένων (βροχή, σκόνες, έκθεση στον ήλιο) ή επιμολύνσεις
από το περιβάλλον και να τα προστατεύουν.
• Να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά.
• Να προφυλάσσουν τα τρόφιμα και ποτά από τρωκτικά, έντομα ή άλλα ζώα οικόσιτα ή μη.
• Τα δάπεδα να είναι ανθεκτικά προς αποφυγή ρωγμών
• Οι ράμπες φόρτωσης θα είναι από κατάλληλα υλικά, προφυλαγμένες από τις καιρικές συνθήκες.
• Όταν τα αποθηκευόμενα τρόφιμα και ποτά απαιτούν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης (ψύξη, κατάψυξη) θα διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και μέσα επιτήρησης των
συνθηκών αποθήκευσης.
Επιτρέπεται η αποθήκευση στους χώρους των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής και
άλλων προϊόντων μη τροφίμων υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η αποφυγή επιμόλυνσης.
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τροφίμων και ποτών με καύσιμα,
χημικά, γεωργικά φάρμακα και προϊόντα με έντονες οσμές. Οι αποθήκες τροφίμων και ποτών διαθέτουν είτε αυτοτελώς, είτε σε συγκρότημα ομοειδών επιχειρήσεων τους κατάλληλους βοηθητικούς χώρους υγιεινής του προσωπικού (αποδυτήρια, αποχωρητήρια κ.λπ.). Οι
επιχειρήσεις διανομής (αποθήκες) οφείλουν να συντάσσουν και να εφαρμόζουν είτε αυτοτελώς είτε στο σύνολο της τροφοδοτικής αλυσίδας που εξυπηρετούν μελέτη HACCP.
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β) Μεταφορείς - Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών.
Τα οχήματα μεταφοράς τροφίμων πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής για μεταφορά των τροφίμων όπως καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙV του Ε. Κ 852/2004
και σύμφωνα με τις αναφορές στους αντίστοιχους Οδηγούς Ορθής Υγιεινής Πρακτικής του
ΕΦΕΤ.

Για την τήρηση των όρων υγιεινής απαιτούνται τα παρακάτω:
• Τα εσωτερικά τοιχώματα των οχημάτων μεταφοράς ή και των περιεκτών θα πρέπει
να είναι λεία, για να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να μην επιμολύνονται τα τρόφιμα.
• Τα οχήματα μεταφοράς ή και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και
σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όταν χρειάζεται.
• Κατά τη μεταφορά θα πρέπει να εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες υγιεινής για
να προστατεύονται τα τρόφιμα από πιθανές επιμολύνσεις και να διατηρείται η υγιεινή τους κατάσταση.
Τα οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, αδειοδοτούνται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία

γ) Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής - πώλησης τροφίμων και ποτών
Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής - πώλησης τροφίμων ή/και ποτών είναι τα μηχανήματα τα οποία μπορούν να συντηρούν στις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση συνθήκες
(προσυσκευασμένα) ή/και να αναμιγνύουν και να διαθέτουν τα ανωτέρω μετά από εντολή που δίδεται με κέρμα ή άλλο τρόπο.
Οι ανωτέρω πωλητές τοποθετούνται σε δημόσιους ανοικτούς ή στεγασμένους χώρους (π.χ. έμπροσθεν επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως, σταθμούς, χώρους αναμονής κ.λπ. ή ιδιωτικούς χώρους (π.χ. καταστήματα, γραφεία, κ.λπ.), εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νοσοκομεία, χώρους υποδοχής κοινού για υπηρεσίες ή χώρους δημοσίων θεαμάτων με μακροχρόνια παραμονή κοινού.

1. Οι προϋποθέσεις του προς εγκατάσταση χώρου είναι οι εξής:
• Να διασφαλίζει συνεχή παροχή ηλεκτρικής ισχύος και νερού για ανθρώπινη κατανάλωση όταν απαιτείται από το τρόφιμο που διατίθεται μέσω των μηχανημάτων.
• Να προστατεύεται επαρκώς από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες.
• Να μην στεγάζεται σε σημεία που υπάρχουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα προσφερόμενα τρόφιμα ή ποτά όπως διαδρόμους τουαλετών, χώρους υψηλού κονιορτού, αναθυμιάσεων κ.α.
2. Οι επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων κάθε κατηγορίας πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να διαθέτουν μέσω των πωλητών τρόφιμα ή να τους ανατροφοδοτούν με πρώτες
ύλες κατάλληλες για την παρασκευή ροφημάτων ή και τροφίμων.
• Να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας με τις απαραίτητες πρώτες ύλες ή έτοιμα ροφήματα ή τρόφιμα ή να προέρχονται
από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
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• Να εγγυώνται τη σωστή λειτουργία τους (διατήρηση, ψύξη ή θέρμανση) ώστε το τελικώς διατιθέμενο τρόφιμο ή ποτό να πληροί τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής
και ασφάλειας για την κατηγορία του.
• Την συντήρηση, καθαρισμό και απολύμανση των διαχειριζόμενων αυτομάτων πωλητών.
• Να αποδεικνύουν την επαρκή εκπαίδευση των ιδίων ή του απασχολούμενου προς
τούτο προσωπικού που θα διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας.
• Την τήρηση των απαραίτητων για τα ανωτέρω αρχεία.
• Τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ή του υπεύθυνου του χώρου όπου τοποθετείται το
μηχάνημα και ο οποίος υποχρεούται να τηρεί τους όρους που περιγράφονται στο
σημείο 1 και να διευκολύνει τα κλιμάκια ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών.
Όλα τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών πρέπει να φέρουν κατάλληλη μεταλλική πλάκα, σε εμφανές σημείο, με χαραγμένο το ονοματεπώνυμο του κατόχου με πλήρη στοιχεία (τον αριθμό της άδειάς του, διεύθυνση έδρας επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας) για άμεση πρόσβαση σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
3. Οι επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματα μηχανήματα
κάθε κατηγορίας αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται:
α. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ (CE) από πιστοποιημένη εταιρεία.
β. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του εν λόγω μηχανήματος.
γ. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων και ποτών.
Οι επιχειρήσεις ή ιδιώτες που διαχειρίζονται μηχανήματα αυτόματης πώλησης για κάθε
εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση μηχανήματα αυτόματης πώλησης τηρούν μαζί με τα προαναφερόμενα αρχεία και επικαιροποιημένο τοπογραφικό σχέδιο όπου σημειώνονται οι θέσεις των εν λειτουργία μηχανημάτων αυτόματης πώλησης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου α) Επιχειρήσεις λιανικής &
Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου
τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται
από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.
Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα και αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Ε.Κ 852/2004 θα πρέπει να εξασφαλίζονται και τα παρακάτω:
Θα υπάρχει επάρκεια χώρων και σχεδιασμός ανάλογα με τα διατιθέμενα τρόφιμα και
ποτά ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να αποφεύγεται η
διασταυρούμενη επιμόλυνση. Ο εξοπλισμός των ανωτέρω επιχειρήσεων θα είναι ανάλογος της δραστηριότητας αυτών και ειδικότερα:
• Ψυκτικοί θάλαμοι ανάλογης δυναμικότητας για τα ευαλλοίωτα τρόφιμα με καταγραφικά μηχανήματα
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• Πάγκοι εργασίας, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ. ανάλογα με τα πωλούμενα είδη,
από κατάλληλα υλικά που θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται
• Μηχανικός εξοπλισμός (μηχανές κοπής κιμά, αλλαντικών, τυριών κ.λπ.) ανάλογα με
τη δραστηριότητα
• Μηχανές έψησης όπου απαιτούνται
• Προθήκες έκθεσης προς πώληση από κατάλληλα υλικά
• Κατάλληλος εξοπλισμός για το πλύσιμο των σκευών, των εργαλείων με κατάλληλη
σήμανση
• Νιπτήρες για το πλύσιμο των τροφίμων με ανάλογη σήμανση
• Επαρκής αριθμός νιπτήρων για το πλύσιμο των χεριών
• Συνεχής παροχή ζεστού και κρύου νερού
• Τήρηση των ορθών συνθηκών αποθήκευσης
Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να
συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση.
Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, τα οποία
μπορεί να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση, καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1 μ. από την
οικοδομική γραμμή του κτιρίου, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις.
Επιτρέπεται η διάθεση συσκευασμένων – τυποποιημένων νωπών ή κατεψυγμένων κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων, ψαριών και άλλων αλιευμάτων, τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλα ψυγεία στους χώρους των τροφίμων χωρίς την υποχρέωση ύπαρξης
και λειτουργίας κρεοπωλείου ή ιχθυοπωλείου.
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκατάσταση περάτωσης έψησης πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις της αρτοποιητικής νομοθεσίας.
Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου λειτουργούν ως μικτές με
επιχειρήσεις εστίασης ή/και αναψυχής, όπου προετοιμάζουν, μαγειρεύουν και διαθέτουν
για κατ’ οίκον κατανάλωση ή επί τόπου, αν διαθέτουν και χώρο εξυπηρέτησης καθήμενων
πελατών, θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς υγειονομικούς όρους που
ορίζονται από τα σχετικά άρθρα της παρούσας.
Στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να συνυπάρχουν σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο, άλλα, άσχετα με τα τρόφιμα είδη και αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει
επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή
διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
Ειδικότερα:
Οι εγκαταστάσεις του κρεοπωλείου και του ιχθυοπωλείου θα βρίσκονται σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο.
Επιτρέπεται η πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων σύμφωνα με την αρτοποιητική Νομοθεσία.
Επιτρέπεται η κοπή και απλή συσκευασία των τροφίμων και ποτών (τυροκομικά προϊόντα , αλλαντικά, κρασί, κ.λπ.) στην οποία συσκευασία θα υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση,
(ημερομηνία συσκευασίας, συνθήκες διατήρησης, ημερομηνία λήξης, κ.λ.π) και η όλη διαδικασία θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια αυτών.
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Επιτρέπεται η επεξεργασία προϊόντων στο αντίστοιχο τμήμα (π.χ. στύψιμο φρούτων για
παραγωγή φρέσκου χυμού, στο τμήμα του οπωροπωλείου) με την προϋπόθεση ύπαρξης
κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού.
Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος)
και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας και δεν δημιουργείται κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
β) Πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιτρέπεται η πώληση
τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου εφόσον αυτά προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.
Σε περίπτωση που διαθέτουν χώρους παρασκευής ή αποθήκευσης ή οχήματα μεταφοράς και πώλησης πρέπει να αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας.
Εφ’ όσον το απασχολούμενο προσωπικό έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Η
διάθεση των τροφίμων αυτών οφείλει να γίνεται σε περιέκτες που συμμορφώνονται με τις
κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 12 της παρούσας στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται
όλοι οι τύποι επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και χώροι αναψυχής.
Η κατηγορία των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής ταξινομείται ως ακολούθως:

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης ταξινομούνται, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους ως
ακολούθως:
1. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.
Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς
πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν
ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή
και ασφάλεια των τροφίμων.
Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που
παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.
2. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος.
Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής παρασκευάζονται και διατίθενται σε καθισμένους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, πλήρη γεύματα (ζεστής ή κρύας
κουζίνας)τα οποία περιλαμβάνουν κάθε είδος τροφίμου, γλυκίσματος, ροφήματος, αναψυκτικού ή αλκοολούχου ποτού, σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης και με
την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους
ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
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Όλες οι επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής, εκτός των
γενικών όρων που περιγράφονται στο άρθρο 7 πρέπει να διαθέτουν τους παρακάτω χώρους.
Αίθουσα πελατών Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής που διαθέτουν αίθουσα πελατών ή και υπαίθριο χώρο για εξυπηρέτηση καθήμενων ή όρθιων πελατών η δυναμικότητά τους σε εξυπηρετούμενα άτομα προκύπτει από τη διαίρεση του εμβαδού του καθαρού χώρου δια του 1,20 τ.μ. Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων
ατόμων καθορίζει τη δυναμικότητα της επιχείρησης.
Χώρο ανάλογης παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών (ξηρή αποθήκη- ψύξη- κατάψυξη)και ειδών συσκευασίας
Χώρο επεξεργασίας, μεριδοποίησης, διατήρησης ετοίμων φαγητών Χώρο πλύσεως
σκευών Ο χώρος πλύσεως σκευών θα είναι ανάλογος των παρασκευαζομένων τροφίμων
και των σκευών που χρησιμοποιούνται , σε θέση που να αποφεύγεται η διασταυρούμενη
επιμόλυνση.
Ο αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής σε συνδυασμό και με
την ύπαρξη ή μη πλυντηρίου, ενώ απαιτείται και ένας ποδοκίνητος νεροχύτης για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού.
Ο χώρος πλύσης σκευών να είναι ανάλογος των παρασκευαζομένων τροφίμων και των
χρησιμοποιουμένων σκευών, σε θέση που να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση

Στις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει:
Όλες οι πρώτες ύλες να προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές.
Η παραλαβή και η αποθήκευση των πρώτων υλών να γίνεται σύμφωνα με τον Ε.Κ
852/2004, Κεφ. ΙΧ (διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα).
Ο χώρος επεξεργασίας – μεριδοποίησης και διατήρησης ετοίμων φαγητών (παρασκευαστήριο) για τις επιχειρήσεις προσφοράς πλήρους γεύματος θα πρέπει να είναι κατάλληλος και επαρκής, ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα της επιχείρησης.
Για τις επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς πρόχειρων γευμάτων καθώς και αναψυχής ο χώρος επεξεργασίας (παρασκευαστήριο) θα πρέπει να είναι κατάλληλο και επαρκή, ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα της επιχείρησης.
Ο χώρος αποθήκης να είναι ανάλογος με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και τα
αποθηκευόμενα είδη ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.
3. Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
Α. Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν τους προβλεπόμενους στο κεφάλαιο ΙΙΙ του ΕΚ
852/200 όρους και επιπρόσθετα:
Οι θέσεις λειτουργίας των παραπάνω επιχειρήσεων καθορίζονται από τις αδειοδοτούσες αρχές (Δήμοι, Λιμενικές αρχές κ.λπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Ο προβλεπόμενος χώρος τους, θα είναι αναλόγου εμβαδού ώστε να διασφαλίζεται η
υγιεινή και ασφάλεια των παρασκευαζόμενων και προσφερόμενων τροφίμων ή και ποτών
και να διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.
Η κατασκευή θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να
παρεμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες.
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Οι εσωτερικοί χώροι των παραπάνω κατασκευών μετά το πέρας της εργασίας θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται και στη συνέχεια να κλείνονται ερμητικά ώστε
να προστατεύεται ο εξοπλισμός στο σύνολό του.
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης.
Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή
συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων αποκομιδή στερεών αποβλήτων κλπ.
Οι καντίνες(αυτοκινούμενες ή ρυμουλκούμενες) πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή και διάθεση τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Στις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας στην άδεια λειτουργίας τους θα αναγράφονται
τα προσφερόμενα είδη (π.χ. παγωτό, μαλλί της γριάς, λουκάνικα, κ.λπ.) ώστε να ελέγχεται
η διασφάλιση των συνθηκών παρασκευής και προσφοράς σύμφωνα με την αρχική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ
1. Επιχειρήσεις Αναψυχής
Οι επιχειρήσεις στις οποίες προσφέρονται κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά και αναψυκτικά με συνοδεία πρόχειρου γεύματος καθώς και υπηρεσίες αναψυχής (καφενεία,
open bar, αναψυκτήρια και τα όμοια).
Στην κατηγορία αυτή οι προϋποθέσεις είναι αντίστοιχες με τις επιχειρήσεις μαζικής
εστίασης υποκατηγορίας παρασκευής ή και προσφοράς προχείρου γεύματος.

2. Κέντρα Διασκέδασης.
Κέντρο Διασκέδασης είναι ο στεγασμένος ή υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού
για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος, με μεγίστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη 100 db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών
(όπως αναφέρονται στις υποκατηγορίες των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης).
Δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκέδασης οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στις οποίες,
κατόπιν αδείας της αρμόδιας Δημοτικής Αρχής ή άλλης αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, γίνεται χρήση μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος , με μεγίστη Α- ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του καταστήματος 80 db.
Στα Κέντρα Διασκέδασης, ανεξαρτήτου δυναμικότητας, η άδεια χορηγείται με γνωμοδότηση του πρωτοβάθμιου συμβουλίου θεάτρων και κινηματογράφων, ή άλλης ισχύουσας
σχετικής νομοθεσίας.
Όσον αφορά τη μουσική εφαρμόζονται οι όροι και προϋποθέσεις της υγειονομικής διάταξης (ΥΔ) Α5/3010(ΦΕΚ 593/τβ/2-10-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που κάνουν χρήση μουσικής δύναται με τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή μεταβίβασης αυτής (στον αρμόδιο ΟΤΑ) να υποβάλλουν
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
Στην περίπτωση που διαθέτουν και επιθυμούν χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο θα
υποβάλλουν τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με
τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων.
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Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από
κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μεγίστη
Α-ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με
την προαναφερόμενη υγειονομική διάταξη (ΥΔ).
Τα τρία αντίγραφα θεωρούνται από την υγειονομική υπηρεσία μετά από αυτοψία χωρίς την διενέργεια ηχομέτρησης και τα δύο επιστρέφονται στο Δήμο και το ένα εξ αυτών
συνοδεύει την άδεια χρήσης μουσικής και επιδεικνύεται στις αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες.
Οι υπηρεσίες ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΔ Α5/3010/1985, ελέγχουν τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και την προβλεπόμενη ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

3. Στεγασμένοι και Υπαίθριοι χώροι Εκδηλώσεων
Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (παρασκευαστές συσκευαστές -εργαστήρια τροφίμων κ.λπ.) και μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση.
Οι χώροι αυτοί αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία ως Στεγασμένοι
ή Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι όμοια με αυτά
που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Για τους
στεγασμένους χώρους εκδηλώσεων στα εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού κ.λ.π στις ανωτέρω ιδρυόμενες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών,
αντί της βεβαίωσης χρήσεως γης θα προσκομίζεται η βεβαίωση νομιμότητας της κατασκευής της οικοδομής, του ειδικού κτηρίου, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία καθώς και η βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσεως. Για τους υπαίθριους χώρους αυτών των επιχειρήσεων θα προσκομίζεται βεβαίωση νομιμότητας ή τακτοποίησης
των βοηθητικών χώρων και των αποχωρητηρίων.
Οι βοηθητικοί χώροι των εν λόγω επιχειρήσεων είναι ανάλογοι με τους προβλεπόμενους
στους γενικούς όρους της παρούσας.
Τα πάσης φύσεως προσφερόμενα τρόφιμα και ποτά σε υπαίθριους ή στεγασμένους
χώρους εκδηλώσεων θα μεταφέρονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για δε τους υπαίθριους χώρους θα διατηρούνται σε κατάλληλο εξοπλισμό,
τροχήλατο ή αυτοκινούμενο ώστε να πληρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ειδικά η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται
με καταγραφικά μηχανήματα ή χειρόγραφη καταγραφή.

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται, τα αρτοποιεία και οιεγκαταστάσεις περάτωσης έψησης, τα οποία υπάγονται στην αρτοποιητική Νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύει
καθώς επίσης και στους γενικούς όρους της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 16
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για τον έλεγχο εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας διάταξης στους χώρους των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και πάσης φύσεως χώρους τροφίμων
και ποτών διενεργείται από τούς αρμόδιους υπαλλήλους Υγειονομικός έλεγχος .
Ο Υγειονομικός έλεγχος ασκείται, τακτικά ή έκτακτα στις αναφερόμενες στο άρθρο 3
επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, καθώς και στα υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα και γενικά στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (νοσοκομεία,
γηροκομεία, ιδιωτικές κλινικές, παιδικοί σταθμοί δημόσιοι ή ιδιωτικοί, ξενοδοχεία ύπνου,
αίθουσες δημόσιων θεαμάτων, κομμωτήρια, κουρεία, λουτρά, χώροι υγιεινής και κυλικεία
υπαίθριων δημοσίων θεαμάτων, όπως θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, αθλητικών
γηπέδων, κ. τ. όμ., καθώς και κάθε είδους κατασκηνώσεις, κατοικίες – χώροι διαβίωσης
πολλών ατόμων κλπ).
Στα κάθε είδους συγκοινωνιακά μέσα (ξηράς, θάλασσας και αέρος).
Στα κάθε είδους εργοστάσια, εργαστήρια και καταστήματα, οι συνθήκες λειτουργίας
των οποίων είναι δυνατό να επιδράσουν δυσμενώς τη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον
γενικότερα.
Στις υδρεύσεις, αρδεύσεις, αποχετεύσεις και σε κάθε είδους άλλες τεχνικές εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Στον τρόπο και στα μέσα συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και
στους χώρους διαθέσεως τούτων.
Στις πτηνοτροφικές ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (βουστάσια, χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια, πτηνοτροφία. κ. τ. όμ.), καθώς και στα σφαγεία, στα εργαστήρια κατεργασίας νωπών δερμάτων και σε άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις.
Στα οποιαδήποτε μεταχειρισμένα είδη ιματισμού, υποδήσεως, κλινοστρωμνής, βιβλίων
κ.τ.ομ., τα οποία προορίζονται για εμπορία ή επεξεργασία και στους χώρους διαθέσεως,
αποθηκεύσεως και επεξεργασίας αυτών.
Στους ανοικτούς, δημοσίους ή ιδιωτικούς, χώρους (δρόμοι, πλατείες, φυσικές ή τεχνητές κοιλότητες του εδάφους, αγροί, θερμοκήπια, αυλές, φωταγωγοί πολυκατοικιών και μεγάρων, ακτές ομαδικής κολυμβήσεως, κολυμβητικές δεξαμενές κ. τ. όμ.), καθώς και στις
κατοικίες, σε περιπτώσεις δημιουργίας ανθυγιεινών εστιών, εφόσον οι ένοικοι τούτων δέχονται τον υγειονομικό έλεγχο ή επί αρνήσεώς τους, εφόσον υπάρχει έγγραφη παραγγελία
της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, όπως ο Νόμος ορίζει.
Κατά τους υγειονομικούς ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται από τις Υπηρεσίες των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της Χώρας για τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο λειτουργίας των επιχειρήσεων, λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της παρούσας και οι Εθνικές και Ευρωπαϊκές Διατάξεις.
Για τις μη συμμορφώσεις αναφέρονται οι προτεινόμενες βελτιώσεις και καθορίζεται
προθεσμία επανελέγχου.Το έντυπο ελέγχου συμπληρώνεται σε δύο αντίγραφα και το ένα
παραδίδεται στον επιχειρηματία με την ολοκλήρωση του ελέγχου ή αποστέλλεται.
Όσον αφορά τα τρόφιμα, λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτηρισμός των τροφίμων σύμφωνα με το παράρτημα VI της ΚΥΑ 15523/06.
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Οι παραβάσεις που αποτελούν κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία καθώς και η κατ’ εξακολούθηση μη συμμόρφωση της επιχείρησης σε συγκεκριμένη παράβαση, συνεπάγεται επιβολή κυρώσεων και ακολουθεί ή σύνταξη έκθεσης υγειονομικής επιθεώρησης, η οποία
αποστέλλεται στην αρμόδια κατά τον Νόμο Αρχή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
όπως περιγράφονται στο άρθρο 19 της παρούσης.
Σε περίπτωση άρνησης ή κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδισης των εκλεκτικών αρχών στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί μπορούν να ζητήσουν την συνδρομή των
κατά τόπους αστυνομικών ή λιμενικών αρχών. Τα αποτελέσματα των υγειονομικών ελέγχων αποστέλλονται ανά έτος συγκεντρωτικά στην Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, η οποία τα κοινοποιεί στον ΕΦΕΤ.

ΑΡΘΡΟ 17
ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ή δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας,
συμπεριλαμβανομένης της άρνησης ή της παρεμπόδισης ελέγχου, της υποτροπής σε μη
συμμόρφωση, συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις μεταξύ των οποίων και η
σφράγιση της εν λόγω επιχείρησης από την αδειοδοτούσα αρχή.
Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης τροφίμων και ποτών ανακαλείται από
την αδειοδοτούσα αρχή ύστερα από εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας, προσωρινά
και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά. Η ανακληθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επαναχορηγείται στις περιπτώσεις συμμόρφωσης της επιχείρησης ύστερα από εισήγηση της
υγειονομικής υπηρεσίας.
Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται, ανάλογα με τη φύση του αδικήματος, διοικητικές κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα σύμφωνα με το Νόμο 4025/2011(ΦΕΚ228/
τΑ/2-11-2011) άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4075/2012(ΦΕΚ89/τΑ/114-2012), άρθρο 58.
Σε λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις, αν από πλήρως αιτιολογημένη γνωμοδότηση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, ή εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι
από τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, κινδυνεύει άμεσα η Δημόσια Υγεία,
ο Περιφερειάρχης εκδίδει απόφαση για την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας της
ανωτέρω επιχείρησης η οποία εκτελείται αμέσως από την αδειοδοτούσα αρχή και ταυτόχρονα κινεί την περιγραφόμενη στην προηγούμενη παράγραφο διαδικασία, μετά την ολοκλήρωση της οποίας αποφασίζει για την οριστική ή την προσωρινή, για ορισμένο χρόνο,
απαγόρευση της λειτουργίας της.

ΑΡΘΡΟ 18
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή/και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεώς τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους ανωτέρω
όρους, πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μετατροπές, οπότε θα εκτελεσθούν μόνον οι
εφικτές βελτιώσεις.
2. Για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων ή/και ποτών η Υγειονομική Υπηρεσία θα ορίσει εύλογη, για κάθε περίπτωση, προθε79
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σμία, που θα αρχίζει από την ημερομηνία της διαπίστωσης των ελλείψεων, η οποία δεν θα
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της παρούσας και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα, όπως είναι ο μέγιστος αριθμός καθισμάτων, που είναι δυνατό να αναπτύσσονται στην αίθουσα πελατών των καταστημάτων της
κατηγορίας «επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής», ο οποίος έχει υπολογισθεί με
βάση τις ισχύουσες κατά τη διαδικασία της έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
υγειονομικές διατάξεις.
Για τα παραπάνω καταστήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας ως προς τα
προσφερόμενα είδη με βάση την άδεια λειτουργίας τους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη
κατηγορία της νέας κατάταξης του είδους του καταστήματος.
4. Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που άρχισαν να ιδρύονται πριν από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, εφόσον η αίτηση για τη χορήγηση της προέγκρισης της άδειας λειτουργίας τους θα έχει κατατεθεί στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εντός πενταμήνου από
την ημέρα αυτή, κρίνονται ως προς τους όρους τους αναφερόμενους στους χώρους τους
(εμβαδόν, κατασκευή αποχωρητηρίων, αποστάσεις κ.λ.π.) με βάση το νομοθετικό καθεστώς, που ίσχυε κατά την έναρξη της ιδρύσεώς τους, αν οι απαιτήσεις της παρούσας είναι
αυστηρότερες ως προς τους ανωτέρω όρους.
5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις επανεξετάσεως των αναφερόμενων σε αυτή καταστημάτων, είτε για τη διαπίστωση της συμπληρώσεως ελλείψεων, που είχαν επισημανθεί κατά την αρχική κρίση τους, είτε λόγω του
αποτελέσματος της πρωτοβάθμιας κρίσεώς τους, έστω και αν κατά την ημέρα καταθέσεως στην αρμόδια Υπηρεσία της αιτήσεως ή της ενστάσεως του ενδιαφερόμενου είχε περάσει πεντάμηνο χρονικό διάστημα, που ορίζει η ανωτέρω παράγραφος.
6. Οι φορείς εκμετάλλευσης των επιχειρήσεως τροφίμων και ποτών, εφόσον επιθυμούν
μπορούν με αίτησή τους προς την αδειοδοτούσα αρχή συνοδευόμενη από γνωμάτευση
της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας να ζητήσουν την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας με νέα άδεια στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία της επιχείρησης
σύμφωνα με την αναφερόμενη στις διατάξεις της παρούσας κατάταξη. Ειδικότερος προσδιορισμός του είδους της επιχείρησης θα γίνεται μόνο αν στην ανωτέρω αίτηση γίνεται σχετική αναφορά και αυτή θα τίθεται εντός παρενθέσεως.
7. Διατάξεις Νόμων ή Κανονιστικών Πράξεων της Διοίκησης που παραπέμπουν σε
είδη καταστημάτων όπως αυτά είχαν κατηγοριοποιηθεί με την Υγειονομική Διάταξη
Α1β/8577/83(ΦΕΚ 526/τ.β./1983) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνεχίζουν να ισχύουν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες καταστημάτων.
Το ΦΕΚ κλείνει με δυο άρθρα τα οποία σχετίζονται με κατάργηση παλαιότερων άρθρων και την ημερομηνία εφαρμογή τους.
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Σχήμα: Πρότυπη κάτοψη καταστήματος με bar και κουζίνα βάσει νομοθεσίας
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ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & HACCP
5. Τροφογενείς κίνδυνοι

Σύντομη περιγραφή
Μελετώντας το κεφάλαιο θα πάρετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διασφάλιση
της ποιότητας στο κομμάτι της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων. Οι πρώτες ύλες
αποτελούν 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 καταναλωτές και είναι εφάμιλλο με την εξυπηρέτηση. Τα φρέσκα βρώσιμα προϊόντα έχουν
μειονέκτημα τη γρήγορη σήψη της σάρκας τους, τη μη ομοιόμορφη παρουσίαση (διαφορετικότητα στο σχήμα), καθώς και την εμφανή εξωτερική αλλοίωση, γεγονός που τα χαρακτηρίζει ως δυσλειτουργικά. Τι συμβαίνει όμως όταν οι ίδιοι οι πελάτες επιθυμούν όσο γίνεται 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 αποθήκευσης, μαγειρικής αξιοποίησης και διάθεσης (service), τις οποίες εσείς οφείλετε να σεβαστείτε ώστε να επωφεληθείτε οικονομικά και ηθικά.

Εισαγωγή

Σκοπός
Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι να γνωρίσεις το βασικό σύστημα διαχείρισης
που τηρούν οι επιτυχημένες επιχειρήσεις.
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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 προσωπικό δυναμικό της επιχείρησής σου.
Σε επίπεδο στάσεων θα πρέπει να είσαι σε θέση:
• Να κινητοποιήσεις τους συναδέλφους σου να παρακολουθήσουν σχετικά σεμινάρια.
• Να συνειδητοποιήσεις πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή ενός συστήματος
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
Τροφογενείς κίνδυνος, HACCP, διαχείριση, ασφάλεια τροφίμων, ποιότητα.

5.1. Τροφογενείς κίνδυνοι
5.1.1. Βιολογικοί κίνδυνοι
Τα πιο σημαντικά παθογόνα βακτήρια που προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις και γαστρεντερίτιδες ανήκουν στα γένη Staphylococcus, Salmonella, Clostridium, Campylobacter, Listeria.

Σχήμα 2. 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 άλ84
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λες 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 δηλητηριάσεις προκαλούν τα Bacillus cereus, Vibrio parahaemoliticus, Vibrio
cholerae. Οι βιολογικοί 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 τροφικών 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 δηλητηριάσεις. 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. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι περισσότεροι τύποι σαλμονελλών, ο Staphylococcus
aureus, το Clostridium perfringens και C. botulinum, το Vibrio parahaemolyticus, διάφοροι μύκητες κλπ.
Τα τρόφιμα είναι ιδανικό θρεπτικό υπόστρωμα για τους μικροοργανισμούς
Τα παθογόνα βακτήρια που συναντώνται στα τρόφιμα διακρίνονται στα συνήθη και
στα αναδυόμενα παθογόνα. Τα συνήθη παθογόνα είναι υπεύθυνα για τις περισσότερες
τροφικές δηλητηριάσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί διεξοδικά. Στα αναδυόμενα παθογόνα ανήκουν βακτήρια που σχετίζονται με τροφικές δηλητηριάσεις αλλά
δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για γνωστές περιπτώσεις ασθενειών. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βακτήρια που συνήθως προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις, τα τρόφιμα στα οποία απαντώνται, το αν παράγουν τοξίνες και ο τρόπος ελέγχου
της δράσης τους.
Κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας των μικροβιολογικών κινδύνων λαμβάνονται
υπ’ όψιν τα εξής:
• Εάν υπάρχουν ομάδες καταναλωτών που είναι περισσότερο ευαίσθητες στους μικροβιολογικούς 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.

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 περιβάλλοντος φύλαξης του τροφίμου).
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Οι ενδογενείς παράγοντες
είναι οι φυσικοχημικές
ιδιότητες του τροφίμου,
όπως η βιολογική δομή,
η χημική σύσταση,
το pH, η ενεργότητα
νερού, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό, οι αντιμικροβιακοί παράγοντες που τυχόν
περιέχονται 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 περιβάλλοντος 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 επικινδυνότητας. 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 μικροοργανισμών. Όταν απομακρύνεται το οξυγόνο με επεξεργασίες όπως η κονσερβοποίηση, τα
τρόφιμα μπορούν να συντηρηθούν με ασφάλεια χωρίς ψύξη. Ωστόσο, μερικοί αναερόβιοι
μικροοργανισμοί, όπως το Clostridium botulinum, απαιτούν κατάλληλη θέρμανση- ψύξη
ώστε να μην αναπτυχθούν σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα.

Σχήμα 3. Επικίνδυνη θερμοκρασιακή ζώνη
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Γ. Η θερμοκρασία, με το επικίνδυνο θερμοκρασιακό εύρος για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών 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
κυτταρική διαίρεση. Όταν τα τρόφιμα χαμηλής οξύτητας τοποθετούνται στην επικίνδυνη
ζώνη θερμοκρασιών 50C<Θ<600C για περισσότερο από δύο ώρες οι παθογόνοι μικροοργανισμοί 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 τρόφιμα, 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 απαιτούν 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.
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 συσκευασίας

Πίνακας 1. Ευπαθή τρόφιμα λόγω υγρασίας

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
προσβλημένους εργαζόμενους είτε έμμεσα από μη επεξεργασμένα απόβλητα.
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
σημαντικά το επίπεδο μόλυνσης με HAV), με αποφυγή κοπρανώδους μόλυνσης των τροφών, με καλλιέργεια και συγκομιδή των μυδιών σε περιοχές απαλλαγμένες από ανθρώπινα απόβλητα, με αποφυγή επαναμόλυνσης των επεξεργασμένων τροφίμων από μολυσμένα προϊόντα, με διατήρηση συνθηκών υγιεινής, με κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, με χλωρίωση του νερού και με αποφυγή επαφής των εντόμων με τις επιφάνειες επεξεργασίας των τροφίμων.

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
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και νερού που έχουν μολυνθεί με κόπρανα και τα οποία περιέχουν τμήματα παρασίτων
από προσβλημένους ξενιστές. Μία ακόμα σημαντική πηγή μόλυνσης με παράσιτα μέσω
της κοπρανώδους- στοματικής οδού αποτελεί η επαφή του ανθρώπου με προσβλημένες γάτες. Παράσιτα 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
πρακτικές, 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 κίνδυνο των παρασίτων είναι το σχολαστικό μαγείρεμα, η κατάψυξη, η ξήρανση και
το αλάτισμα, ενώ ιδιαίτερα για το χοιρινό κρέας και την εξάλειψη της Trichinella spiralis
εφαρμόζεται θέρμανση σε θερμοκρασία κέντρου 66°C κατ’ ελάχιστο και ταχεία κατάψυξη στους -15°C ή χαμηλότερα για τουλάχιστον 20 μέρες.

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 αλλοιώσεις σημειώνονται κατά τα στάδια όπου οι τροφές δε βρίσκονται στα χέρια του παραγώγου 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
μικροβιολογικών 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.
Στη συνέχεια εμποδίζεται η επαναμόλυνση του τροφίμου και η ανάπτυξη και παραγωγή τοξίνης από τους μικροοργανισμούς που επιβίωσαν. Αυτό 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 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 αποτελεσματικοί για τις αλλοιώσεις που προέρχονται από αντιδράσεις με το ατμοσφαιρικό Ο2. Οι
αλλοιώσεις που οφείλονται σε μικροβιολογική δράση είναι οι πιο σοβαρές.
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Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης βιολογικών κινδύνων
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των μικροβιολογικών κινδύνων 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. Στη συνέχεια εμποδίζεται η
επαναμόλυνση του τροφίμου και η ανάπτυξη και παραγωγή τοξίνης από τους μικροοργανισμούς που επιβίωσαν.

Σχήμα 4. Τέσσερις τρόποι προφύλαξης από μικροοργανισμούς

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 συντηρητικών, με επιλογή κατάλληλης συσκευασίας, με τήρηση συνθηκών υγιεινής από το προσωπικό 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 βακτήρια.
Αντισηπτικές ουσίες: Τα ευρέως χρησιμοποιούμενα αντισηπτικά είναι οι αλκοόλες (αιθανόλη, ισοπροπανόλη και n-προπανόλη), το ιώδιο και τα ιωδοφόρα (ιωδιούχος πυρολιδόνη),
τα παράγωγα τεταρτοταγούς αμμωνίου, το χλώριο και η χλωρίνη (υποχλωριώδη), η χλωρεξιδίνη, η χλωρεξιλενόλη και η τρικλοζάνη. Το εξαχλωροφαίνιο θεωρείται πλέον μη αποδεκτό σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του CDC.
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5.2. 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
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
προϊόντος. Το αποτέλεσμα της χημικής μόλυνσης στον καταναλωτή μπορεί να έχει χρόνιες
επιδράσεις, 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 κίνδυνος έχει χαμηλό ρίσκο για την υγεία και γενικά έχει χρόνιες επιδράσεις. Οι χημικοί παράγοντες 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 πρώτων
υλών, από τη χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλικών για την επίστρωση των επιφανειών που
έρχονται άμεσα σε επαφή με τα τρόφιμα και τέλος από τη χρησιμοποίηση ακατάλληλων
απορρυπαντικών και απολυμαντικών ουσιών ή από την κακή εφαρμογή των ενδεδειγμένων.
φυσικά απαντώμενες χημικές ουσίες

πρόσθετες χημικές ουσίες

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 χημικών ενώσεων στα τρόφιμα είναι ανεπίτρεπτη και τα καθιστά ακατάλληλα για ανθρώπινη
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:
• η καθιέρωση προδιαγραφών για τις πρώτες ύλες,
• η πιστοποίηση της ποιότητας των πρώτων υλών,
• ο επαρκής έλεγχος κατά την παρασκευή των προϊόντων,
• η προστασία των τροφίμων από επιμολύνσεις κατά το χειρισμό και την αποθήκευση και
• 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 2. Βασικές πηγές χημικών κινδύνων για τα τρόφιμα
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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.
Η κατανάλωση μυκοτοξινών γίνεται είτε άμεσα από την κατανάλωση μολυσμένων καρπών, είτε έμμεσα από την κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Ένα τρόφιμο που δεν είναι προσβλημένο από μύκητες δε σημαίνει ότι είναι απαραίτητα απαλλαγμένο και από μυκοτοξίνες, 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 ορισμένες 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 ανταγωνισμός. Η κατανάλωση τροφίμων με αφλατοξίνες οδηγεί είτε σε οξεία
είτε σε χρόνια τοξίκωση.

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 συσσωρεύονται λόγω μεγάλης ημιπεριόδου ζωής, όταν βρίσκονται σε υψηλές δόσεις ή όταν επιδρούν
συχνά. Η ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων απαιτεί την εφαρμογή τους στον κατάλληλο χρόνο, τη χρήση της κατάλληλης ποσότητας, την επιλογή του κατάλληλου ιδιοσκευάσματος και την εφαρμογή σε κανονικά τακτά χρονικά διαστήματα για την αποφυγή αθροιστικού αποτελέσματος.

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
υπολείμματα μετά τον καθαρισμό/ απολύμανση.

Πρόσθετα και μονομερή υλικών συσκευασίας
Η μετανάστευση τοξικών συστατικών (ιδιαίτερα πλαστικοποιητών) από τα υλικά συσκευασίας στα τρόφιμα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την ασφάλεια της υγείας των καταναλωτών 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
ελέγχεται δύσκολα.
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Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης χημικών κινδύνων
Για την επιτυχή αντιμετώπιση των χημικών κινδύνων εφαρμόζονται μέτρα, όπως:
• η καθιέρωση προδιαγραφών για τις πρώτες ύλες
• η πιστοποίηση της ποιότητας των πρώτων υλών
• ο επαρκής έλεγχος κατά την παρασκευή των προϊόντων
• η προστασία των τροφίμων από επιμολύνσεις κατά τον χειρισμό και
• η αποθήκευση και η κατάλληλη επισήμανση

5.3. Φυσικοί κίνδυνοι
Οι φυσικοί κίνδυνοι περιγράφονται συχνά ως ξένα αντικείμενα και περιλαμβάνουν οποιαδήποτε 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 παραγωγικής 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 κίνδυνοι ενδέχεται να προέλθουν από τις πρώτες ύλες, τις κακές πρακτικές του προσωπικού παραγωγής, τον κακό έλεγχο, την ελλιπή συντήρηση ή τον ανεπαρκή σχεδιασμό των
σκευών, των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή 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 εργατικό 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. Συνήθεις φυσικοί κίνδυνοι

Αν τα ξένα αντικείμενα προέρχονται από τις πρώτες ύλες απαιτείται ο καθορισμός προδιαγραφών, 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
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HACCP από τους προμηθευτές και η επιθεώρηση των πρώτων υλών στο εργοστάσιο. Αν τα
ξένα αντικείμενα εισάγονται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ή από τις (κακές) πρακτικές του προσωπικού, απαιτείται η κατάλληλη συντήρηση του εξοπλισμού, η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού και ο έλεγχος της γραμμής παραγωγής.

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. Φυσικοί κίνδυνοι και προληπτικά μέτρα

5.4. Αλλεργιογόνα συστατικά
Η πλειονότητα του κόσμου απολαμβάνει τα περισσότερα τρόφιμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων όμως συγκεκριμένα τρόφιμα ή συστατικά τους μπορούν 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 οι σάλτσες, δεν περιέχουν κάποιες από αυτές τις αλλεργιογόνους ουσίες. Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί να εξασφαλίζεται το δικαίωμά τους στην ενημέρωση. Υπάρχουν πολλές
αποδείξεις που δικαιώνουν την επιτακτική επισήμανση των πιο συχνών αλλεργιογόνων συστατικών 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
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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 τροφίμων
• 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 κατάλληλη 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)
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 αλλεργιογόνων 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.
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Μέτρα πρόληψης εκδήλωσης αλλεργιών
Τα προληπτικά μέτρα για τα αλλεργιογόνα συστατικά των τροφίμων που μπορούν να
εφαρμοστούν σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης είναι:
• Να επισημανθούν στα βιβλία συνταγών τα αλλεργιογόνα συστατικά
• Να γίνει πίνακας αλλεργιογόνων για το σύνολο των εδεσμάτων που προσφέρονται
• Να γίνει επισήμανση στον τιμοκατάλογο των αλλεργιογόνων συστατικών (με τη χρήση παραπομπών και παραρτήματος)
• Να γίνει εκπαίδευση των σερβιτόρων που παίρνουν παραγγελίες για τα αλλεργιογόνα και την ενημέρωση του πελάτη
• Να γίνει εκπαίδευση των μαγείρων στην προετοιμασία εδεσμάτων χωρίς τη χρήση
αλλεργιογόνων συστατικών, όταν υπάρχει σχετική παραγγελία
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6. Συστήματα ποιότητας στις επισιτιστικές επιχειρήσεις - HACCP
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 ελληνική 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, έχοντας επιβεβαιώσει την ύπαρξη σημείων ελέγχου σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, όπου είναι δυνατόν να παρουσιαστούν επικίνδυνες ή κρίσιμες καταστάσεις (αναγνώριση, εκτίμηση και έλεγχος των υγειονομικών κινδύνων).
Το σύστημα HACCP χρησιμοποιεί το στοιχείο της πρόληψης για να επιτύχει την ασφάλεια
στα τρόφιμα, καταρρίπτοντας την παλαιότερη προσέγγιση του ελέγχου στις πρώτες ύλες,
στα ενδιάμεσα και στα τελικά προϊόντα. Εισάγει δηλαδή την έννοια της συνεχούς ανάλυσης, 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 εξασφαλίσει 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 μικροβιολογικοί, 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 αναδεικνύεται η «φέρουσα αξία» των προϊόντων, δηλαδή η αποδοτικότητά τους.
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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.

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 επικινδυνότητα για
την ασφάλεια των τροφίμων.

μέτρα έλεγχου:

η εφαρμογή ενεργειών ή δραστηριοτήτων που απαιτούνται για να μειώσουν ή να
περιορίσουν έναν κίνδυνο ή τις πιθανές του επιπτώσεις σε αποδεκτά 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 αποφάσεων:

μια λογική ακολουθία ερωτήσεων που μπορεί να εφαρμοστεί και να
χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ένας κίνδυνος αποτελεί κρίσιμο
σημείο ελέγχου σε αυτό το στάδιο.

κρίσιμο όριο:

το κριτήριο ή η τιμή που καθορίζει την αποδοχή ή μη αποδοχή του
αναγνωρισμένου 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 δηλώνει
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
αποτελεσματικότητα 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.

έγγραφο:

οι πληροφορίες και το μέσο στο οποίο περιέχονται. Το μέσο μπορεί να είναι χαρτί,
μαγνητικός, ηλεκτρονικός ή οπτικός δίσκος υπολογιστή, φωτογραφία, 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.
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6.1 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
εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Το HACCP είναι ένα προληπτικό σύστημα το
οποίο επικεντρώνεται σε σημεία που σχετίζονται με κινδύνους (φυσικούς, χημικούς, μικροβιολογικούς) 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 μονάδας στην οποία παράγεται, και έχει ως στόχο τη διασφάλιση των παραγόμενων τροφίμων.
Πιο κάτω παρατίθενται οι αρχές του HACCP. Οι υπογραμμισμένες λέξεις είναι λέξεις–κλειδιά για την κατανόησή του.

Αρχή 1. Προσδιορισμός των κινδύνων (hazards) σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής
διαδικασίας 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 προετοιμασία
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 points).
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 αναφέρονται ως ΚΣΕ ή CCP.

Αρχή 3. Εγκατάσταση των κρίσιμων ορίων (critical limits) για τις ελεγχόμενες
παραμέτρους 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 (monitoring procedures) των
κρίσιμων σημείων ελέγχου.
Εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης των CCPs και των κρίσιμων ορίων τους.
Καθιέρωση των διαδικασιών ανάλυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης, με σκοπό τη ρύθμιση της παραγωγής και τη διατήρηση αυτής υπό έλεγχο. Στο
εξής θα αναφέρονται ως ΔΠ ή MP.
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Αρχή 5. Εγκατάσταση συστήματος διορθωτικών ενεργειών (corrective actions).
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 αναφέρονται 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 γίνεται 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 καταγράφεται, 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
διασφάλισης ποιότητας των εταιρειών παραγωγής τροφίμων σε όλο τον κόσμο, επικεντρώνοντας την προσοχή στα CCPs.

6.2 Εφαρμογή του HACCP
Ένα μεγάλο μέρος της λειτουργίας του συστήματος είναι το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. 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 συγκεκριμένο παραγωγικό κλάδο.
Γ) Εφαρμογή των Ορθών Πρακτικών Υγιεινής για τον συγκεκριμένο παραγωγικό κλάδο.
Δ) Εκπαίδευση του προσωπικού40 σε θέματα υγιεινής, αλλά και εκπαίδευση των ατόμων που θα αποτελέσουν μέλη της ομάδας HACCP στις αρχές και την εφαρμογή αυτού
του προληπτικού συστήματος.
Ε) Ύπαρξη γενικευμένων ή εφαρμοσμένων σχεδίων HACCP για παρόμοιες επιχειρήσεις
τροφίμων τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στα μέτρα της συγκεκριμένης επιχείρησης. (Προσοχή: η αφομοίωση σχεδίων χωρίς προσαρμογή μπορεί να είναι από ανεφάρμοστη έως επιζήμια!)
40. Για πληροφορίες για την εκπαίδευση του προσωπικού και την πιστοποίηση εκπαίδευσης και επιχείρησης 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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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Σύσταση ομάδας HACCP
Περιγραφή του παραγόμενου προϊόντος
Προσδιορισμός της πιθανής χρήσης του προϊόντος
Δημιουργία διαγραμμάτων ροής (παραλαβή, αποθήκευση, παραγωγή, αποθήκευση τελικού προϊόντος, διακίνηση, καθαρισμός, απολύμανση, κλπ)
Επαλήθευση των διαγραμμάτων ροής επί τόπου
Καταγραφή και ανάλυση κινδύνων, προσδιορισμός μέτρων ελέγχου (αρχή 1)
Προσδιορισμός Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου, περιγραφή μέτρων ελέγχου για κάθε
Κρίσιμο Σημείο (αρχή 2)
Προσδιορισμός κρίσιμων ορίων για τα μέτρα ελέγχου σε κάθε Κρίσιμο Σημείο
(αρχή 3)
Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης για κάθε Κρίσιμο Σημείο (αρχή 4)
Προσδιορισμός διορθωτικών ενεργειών για τυχόν αποκλίσεις (αρχή 5)
Προσδιορισμός διαδικασιών επαλήθευσης (αρχή 6)
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.

Σχήμα 5. Τα 12 βήματα του HACCP

Ας δούμε στη συνέχεια αυτά τα βήματα αναλυτικά.

6.3 Τα 12 βήματα για την ανάπτυξη του HACCP
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:
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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 ειδικευμένοι σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.
Ένα από τα μέλη της ομάδας HACCP ορίζεται ως υπεύθυνος της ομάδας και τα καθήκοντά 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. Επιγραμματικά 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.
Κυρίως:
• Με τις προμήθειες τροφίμων και υλικών που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
• Με ενδογενείς παράγοντες κατά τη παραγωγική διαδικασία (σχέση θερμοκρασίας/
χρόνου)
• 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
Περιγραφή του παραγόμενου προϊόντος.
• Περιγραφές πρώτων υλών (κρέατα, πουλερικά, ψάρια, φρούτα, λαχανικά, τυριά, αλλαντικά, ποτά κλπ): απαιτήσεις ποιότητας, συσκευασία, συντήρηση, εγκεκριμένοι
προμηθευτές, κριτήρια παραλαβής, μακροσκοπικά χαρακτηριστικά, χημικά και μικροβιολογικά κριτήρια.
• Υλικά συσκευασίας (αλουμινόχαρτο, μεμβράνη, λαδόκολλα, βάσεις για τούρτες,
πλαστικά δοχεία κλπ): απαιτήσεις ποιότητας, εγκεκριμένοι προμηθευτές, απαιτήσεις
συσκευασίας, απαιτήσεις αποθήκευσης, απαιτήσεις καταλληλότητας για επαφή με
τρόφιμα.
• Τελικά προϊόντα (πιάτα με κρέας, πιάτα με ψάρι, πιάτα με πουλερικά, κρύα πιάτα,
γαρνιτούρες, σαλάτες, σούπες, γλυκίσματα κλπ): πρώτες ύλες, μέθοδος παρασκευής (συνταγή), απόδοση σε μερίδες, μακροσκοπική εμφάνιση, συνθήκες προσωρινής
διατήρησης, συνθήκες σερβιρίσματος, χημικά και μικροβιολογικά κριτήρια.
Προσδιορισμός της πιθανής χρήσης του προϊόντος.
Ο προσδιορισμός της πιθανής χρήσης των προϊόντων πρέπει να απαντά στα εξής ερωτήματα:
• Ποιοι είναι αυτοί που θα τα καταναλώσουν;
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• Με ποιο τρόπο θα τα καταναλώσουν;
• Υπάρχουν ειδικά σημεία προσοχής για ευαίσθητες ομάδες καταναλωτών (παιδιά,
υπερήλικες, αλλεργικούς, δυσανεκτικούς κλπ);
• Ποιες είναι οι συνθήκες συντήρησης;
• Ποιες είναι οι συνθήκες σερβιρίσματος;
• Υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις από αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις;
• Υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις από πελάτες;

Δημιουργία διαγραμμάτων.
Καταγράφονται όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή των
πρώτων υλών, την επεξεργασία, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη διανομή έως το σερβίρισμα. 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. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Kατάψυξη

Ψύξη

Ξηρή Αποθήκευση

3. Απόψυξη

4. Προετοιµασία (πλύσιµο, καθαρισµόσ,
αποφλοίωση, τεµαχισµόσ, ανάµιξη)

6. Θερµική επεξεργασία (µαγείρεµα)

8. Επιπλέον προετοιµασία (µαρινάρισµα,
διακόσµιση, µεριδοποίηση, συσκευασία)

7. Διατήρηση µε θέρµανση

11. Μεταφορέσ

9. Ζεστό σερβίρισµα

11. Μεταφορέσ

8. Διατήρηση µε ψύξη

11. Μεταφορέσ

10. Κρύο σερβίρισµα

Σχεδιάγραμμα 2. 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
επικινδυνότητας) 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 δικαιολογούνται
μόνο όταν υπάρχουν διαφορετικές επεξεργασίες των πρώτων υλών, αλλά τελικά όλες πρέπει να συγκλίνουν σε ένα μόνο σημείο.
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
πληροφορίες είναι ακριβείς, και ότι όλες οι καταγραμμένες λεπτομέρειες παρουσιάζουν το
τι συμβαίνει πραγματικά, πέρα από αυτό που μπορεί να γραφτεί σε ένα απλό εγχειρίδιο διαδικασιών. 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 μέτρησης, όπως χρονόμετρο ή θερμόμετρο, καθώς και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να
επαληθεύσει τεχνικά στοιχεία του διαγράμματος ροής.
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
υποβάλλονται 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;
• Υπάρχουν κρίσιμες θερμοκρασίες που πρέπει να σημειωθούν και να ρυθμιστούν
προσεκτικά;
• Είναι δυνατή μόλυνση ή επιμόλυνση από οποιαδήποτε πηγή;
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• 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 φαινομένων που συμβαίνουν στο προϊόν;
Οι φορείς ελέγχου των τροφίμων μπορούν να απαιτήσουν το σύστημα HACCP να συμπεριλάβει 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 εξαφάνιση ή η μείωση σε αποδεκτά επίπεδα είναι ουσιαστική για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Στην ανάλυση κινδύνου πρέπει να συμπεριληφθούν τα εξής:
• Η πιθανότητα εμφάνισης των κινδύνων και η σοβαρότητα των δυσμενών τους επιπτώσεων 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.
Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης κινδύνου, οι ανησυχίες για την ασφάλεια πρέπει να διαφοροποιούνται 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
ποιότητα πρέπει να ενσωματωθούν σε άλλο σύστημα ελέγχου που πρέπει να τρέχει παράλληλα 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 δραστηριότητες 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).
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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 ελέγχου, 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 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
επικινδυνότητας, καθώς και τα συμπεράσματά της σχετικά με τα μέτρα ελέγχου.
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

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. 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 ιδιαίτερο 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 συγκεκριμένο κίνδυνο προτού οριστικοποιηθεί και εφαρμοστεί το σύστημα HACCP. Τα κρίσιμα όρια μπορούν να οριστούν από ποικίλες πηγές, όπως τη νομοθεσία τροφίμων, τους διεθνείς κώδικες εφαρμογής, τις εσωτερικές οδηγίες της επιχείρησης, τις βιβλιογραφικές μελέτες, τις πειραματικές δοκιμές ή/και μέσω των έμπειρων επιστημονικών συμβούλων.

Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης για κάθε Κρίσιμο Σημείο (αρχή 4).
Ένα πρόγραμμα παρατηρήσεων ή μετρήσεων είναι απαραίτητο για τα συγκεκριμένα κρίσιμα όρια που έχουν τεθεί στα κρίσιμα σημεία. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να περιγράφει
σαφώς τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, τη συχνότητα που λαμβάνονται οι παρατηρήσεις ή οι μετρήσεις, καθώς και τις διαδικασίες καταγραφής που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Οι παρατηρήσεις ή οι μετρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσουν την απώλεια
ελέγχου στα κρίσιμα σημεία και να παρέχουν τις πληροφορίες εγκαίρως στους υπεύθυνους
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
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• 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
αναλύσεις 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
κιβωτίων 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 διορθωτικές ενέργειες.

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
μην υπάρξει καμία καθυστέρηση στη λήψη διορθωτικών ενεργειών. Μπορεί να αναπτυχθεί
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 λαμβάνονται

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 διαχείρισης πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί αποτελεσματικά. Αυτή η επαλήθευση γίνεται
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.

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 κρί106
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σιμα όρια τηρούνται. Διαφορετικά πρέπει να ληφθούν άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες. 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 επιθεώρηση και ανασκόπησή τους. Πρέπει να είναι εφικτή η αναφορά στα αρχεία οποιαδήποτε στιγμή, ώστε να επαληθεύεται ότι το σύστημα HACCP λειτουργεί αποτελεσματικά.
Ακόμα 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 ενδεικτικά 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.

6.4 Ο φάκελος του HACCP
Για τη μελέτη ενός συστήματος HACCP πρέπει να δημιουργηθεί ένας φάκελος («ντοσιέ») με
τα εξής περιεχόμενα.
• Εισαγωγή, αρχές HACCP και σκοπός της μελέτης.
• Εγχειρίδιο διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (εγχειρίδιο HACCP).
• Διαγράμματα ροής προϊόντων, πρώτων υλών και υπηρεσιών.
• Ανίχνευση σημείων κινδύνων στην επεξεργασία.
• Δράσεις στα κρίσιμα σημεία κινδύνου.
• Έλεγχος αποτελεσματικότητας μεθόδων επεξεργασίας.
• Έλεγχος πρώτων υλών.
• Έλεγχος των πάσης φύσης προμηθευτών.
• Έντυπα καταγραφής-τεκμηρίωσης, αρχεία ποιότητας.
• Εξωτερικά έγγραφα του συστήματος.
• Καθορισμός κρίσιμων ορίων στα κρίσιμα σημεία κινδύνου.
• Καθορισμός κρισίμων σημείων κινδύνου.
• Κωδικοποίηση εγγράφων.
• Κωδικοποίηση των προϊόντων και των παρτίδων (ιχνηλασιμότητα).
• Μέθοδοι έλεγχου ποιότητας.
• Οδηγίες-διαδικασίες για την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του συστήματος.
• Προαπαιτούμενα προγράμματα.
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•
•
•
•
•

Προδιαγραφές προϊόντων.
Σχέδια ποιότητας προϊόντων, γενικές και ειδικές δίαιτες.
Τεχνικές προδιαγραφές πρώτων υλών.
Βιβλιογραφία σχετικά με την εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου HACCP.
Υλικό εκπαίδευσης.

Ο φάκελος HACCP πρέπει να επικυρώνεται από τη Διοίκηση

Εξωτερικά Έγγραφα
• Πρότυπα για το σύστημα HACCP.
• Εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία.
• 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
διαδικασίες, 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.
• Κάθε επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει το σχέδιό της (ή τα σχέδια της).
• Η καλή αρχειοθέτηση θα κρατήσει τη λειτουργία αποτελεσματική, θα παρέχει ιχνηλασιμότητα και θα επαληθεύει ότι το σύστημα λειτουργεί.
• Είναι ένα σύστημα αυτοελέγχου, αλλά και οι κρατικές υπηρεσίες θα διεξαγάγουν περιοδικά 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 μετατοπίσετε το προϊόν από ένα τμήμα σε άλλο και πίσω πάλι, θα είναι δυσκολότερη
η εφαρμογή.
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• Η γενική ιδέα είναι βασισμένη στην ανάπτυξη ιδιαίτερα συγκεκριμένων σχεδίων λειτουργίας 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 επιχειρήσεις που παράγουν το ίδιο προϊόν. Το αποτελεσματικότερο σύστημα
HACCP θα είναι αυτό που χτίζεται με τη βοήθεια του εμπλεκόμενου προσωπικού, το
οποίο θα αποκτήσει 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 διώχνουν πελατεία, αποκλίσεις στην ασφάλεια κλείνουν επιχειρήσεις.

Ιδιαιτερότητες εφαρμογής σχεδίου HACCP σε εστιατόρια – διαφορές από τη βιομηχανία
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 αποτέλεσμα οι πιθανοί κίνδυνοι να είναι περισσότεροι.
• Τα γεύματα διαφοροποιούνται συχνά, ανάλογα με τις απαιτήσεις τις πελατείας, με
αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να μην είναι τόσο τυποποιημένο όσο στη βιομηχανία
τροφίμων.
• Δεν είναι δυνατόν να διατεθούν τα κεφάλαια που συνήθως ξοδεύει η βιομηχανία για
εργαστηριακό εξοπλισμό ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων.

ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP
αν και κατανοητό στις αρχές του,
είναι σύνθετο και απαιτεί χρόνο στην εφαρμογή του

Παραδείγματα και εφαρμογές:
• Ενημερώστε το προσωπικό σας για τους κινδύνους που υπάρχουν στα τρόφιμα.
Στη συνέχεια εξετάστε τους προφορικά. Δώστε τους κίνητρο για να μελετήσουν,
για παράδειγμα ένα επιπλέον ρεπό.
• 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.
• Δημιουργήστε έναν πίνακα με τρόφιμα και δώστε στο προσωπικό σας να τον συμπληρώσει.
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Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
Ερωτήσεις
1. Ποιους ονομάζουμε τροφογενείς κινδύνους;
2. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι τροφογενείς κίνδυνοι;
3. Τι είναι οι βιολογικοί κίνδυνοι;
4. Ποια είναι τα 12 βήματα εφαρμογής του HACCP;
5. Τι είναι το ISO 22000 και σε τι διαφέρει από το HACCP;

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
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
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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.

8. β)

9. γ)

10. α)

δ)

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 αντιστοιχίστε τα στους πιθανούς κινδύνους των τριών κατηγοριών.
3. Με βάση τα υλικά του καταλόγου σας, δομήστε έναν πίνακα με τα τρόφιμα και αντιστοιχίστε τα με βάση το βαθμό επικινδυνότητας (υψηλή, μέση, μικρή).

Προτεινόμενες ιστοσελίδες

• Ελληνικός Οργανισμός πιστοποίησης: www.elot.gr
• Ελληνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων: www.efet.gr
• Food & Drug Administration (USA): www.cfsan.fda.gov
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Σύνοψη
Τα τρόφιμα είναι πραγματικά ευαίσθητα και χρήζουν προσοχής και φροντίδας. Η επιτυχία μιας επισιτιστικής μονάδας εξαρτάται πρωτίστως από την ασφάλεια του προϊόντος
που προσφέρει στους καταναλωτές. Η γνώση για του κινδύνους, την προέλευσή τους,
το επικείμενο τρόφιμο, τον τρόπο πρόληψης είναι βασικά χαρακτηριστικά της καλής
και ορθολογικής 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. Οι διατροφικοί κίνδυνοι εί-

ναι πολλοί. Η λύση όμως είναι μία: τήρηση των κανόνων και των ορθών πρακτικών
της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Κανένα σύστημα δεν μπορεί 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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Παράρτημα
Περιγραφή θέσης εργασίας
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπεύθυνος Καταστήματος

ΤΜΗΜΑ: Όλα
ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ: άλλο υπεύθυνο
καταστήματος

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ: Γενικό Διευθυντή
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
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ





Ως σερβιτόρος σε εστιατόριο
Ως υπεύθυνος καταστήματος

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ



ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ




ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ
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
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:_______			
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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 ≤70C
Ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Θερμοκρασία ≤7°C
Θερμοκρασία ≤-16°C για κατεψυγμένα
Ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει

ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ___ / ___ με ___ / ___ / ___

Ημερομηνία

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Θ °C

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος ΑΤ:				Ημερομηνία:
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Καρτέλα συνταγής
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Omicron

Κωδικός

ΖΚ-123

Αριθμός μερίδων

50

Ονομασία

ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ-ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ

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
σπιρτόκουτου. 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 ντομάτας, τα σκόρδα και νερό έτσι ώστε να σκεπαστεί το κρέας και το
αφήνουμε να σιγοβράσει για μιάμιση 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 ανακατεύουμε.
Διάγραμμα ροής παραγωγής (σημειώστε με σειρά εμφάνισης τους κωδικούς των
σταδίων στο διάγραμμα 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, σουρωτήρι 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 4º 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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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

Έντυπο καταγραφής θερμοκρασιών τροφίμων
Ημερομηνία : ……../……../……..		

ΕΙΔΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΟΥ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΥΡΗΝΑ oC
ΘΕΡΜΙΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ *

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

*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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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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Εισαγωγή

Σκοπός
Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι να γνωρίσεις τις τροφές μέσα από τα συστατικά τους, ώστε να είσαι σε θέση να 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
την προφορική πώληση των εδεσμάτων.
Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα πρέπει να είσαι σε θέση:
Να διακρίνεις τα τρόφιμα βάση των συστατικών τους.
Να πραγματοποιείς προφορικές παραγγελίες με έμφαση στα συστατικά των τροφίμων.
Να σχεδιάζεις τις μεθόδους μαγειρικής βάση 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 menu σημαντικές πληροφορίες γύρω από τα συστατικά 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, ετικέτες τροφίμων, λειτουργικά τρόφιμα, πρόσθετα, GΜΟ.
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7. Τα συστατικά των τροφίμων - Τροφογνωσία
Σύντομη περιγραφή κεφαλαίου
Η γνώση των συστατικών των τροφίμων θα σε βοηθήσουν να εξερευνήσεις τις πρώτες ύλες
των πωληθέντων προϊόντων σου. Η ορθή επιλογή των τροφίμων θα σε οδηγήσουν σε σημαντικά οφέλη όπως οικονομικά, γευστικά, ποιοτικά. Ως επαγγελματίας, είναι υποχρέωση
σου να είσαι σε θέση να προσφέρεις ασφαλή τρόφιμα, ορθά κοστολογημένα και με τη γεύση που επιθυμούν οι πελάτες του.

Φωτογραφία: Εργαστήριο Χημείας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Δρ Γεώργιος Μπόσκου με φοιτητές του τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφής

7.1. Φυτικά τρόφιμα
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
διατροφής, το ψωμί, ζωοτροφές, πρώτες ύλες για τη βιομηχανία τροφίμων, για τη βιομηχανία χαρτιού, καθώς και για άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Τα δημητριακά κατάγονται
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 κατέχει την πρώτη θέση της γεωργικής παραγωγής, διότι είναι φθηνή και διατηρήσιμη βρώσιμη ύλη.
Στις χώρες με θερμότερα κλίματα καλλιεργούνται κυρίως το σόργο, το ρύζι (που
αποτελεί και τη βασική τροφή εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα στις ασιατικές 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.
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Τα δημητριακά είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και μακροθρεπτικά συστατικά (ασβέστιο,
κάλλιο, μαγνήσιο, νάτριο, σελήνιο, σίδηρο, φώσφορο, χρώμιο, κ.α.).

Τραχανάς
Παραδοσιακό ζυμαρικό με πολλές παραλλαγές. Ο τραχανάς μπορεί να είναι ξινός, γλυκός, νηστήσιμος ή και σταρένιος. Θα τολμούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ως το καλύτερο
πρωινό, όπως τα κουάκερ (Σκανδιναβία). Γίνεται γλυκός ή ξινός, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται το γάλα φρέσκο ή μένει να ξινίσει. Γίνεται με αγελαδινό ή πρόβειο γάλα, το
οποίο επηρεάζει τη γεύση και τα λιπαρά. Ο ξινός μπορεί να γίνει και με πρόβειο γιαούρτι. Η
μια επιλογή στο υλικό βάσης είναι το σταρένιο σιμιγδάλι ή το σταρένιο 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 νηστίσιμος τραχανάς γίνεται με αλεύρι ή σιμιγδάλι και πολτό λαχανικών. Ανά περιοχή προσθέτουν τα δικά τους ντόπια υλικά στη βασική ζύμη και κάνουν ηπειρώτικο τραχανά με μανιτάρια, θρακιώτικο τραχανά με σουσάμι και μπούκοβο, μακεδονικό τραχανά από πολτό κόκκινης πιπεριάς κλπ.
Περιέχει ασβέστιο, κάλλιο, μαγνήσιο, νάτριο, σελήνιο, σίδηρο, φώσφορο, χρώμιο και
έχει 106 θερμίδες ανά 100γρ (πηγή: Πίνακες Σύνθεσης Ελληνικών Τροφίμων των Α. Καφάτου και Μ. Χασαπίδου+2001).

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 κάτω από συνθήκες, ιδιαίτερα συνθήκες θερμοκρασίας, οι οποίες δεν οδηγούν σε
υποβάθμιση του ελαιολάδου και το οποίο δεν έχει υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πλην
του πλυσίματος, της μετάγγισης, της φυγοκέντρισης και της διήθησης.
Φάτε 5 ελιές την ημέρα!

Κατηγορίες ελαιολάδου βάση 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 φυγοκέντρισης 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 πρόσμειξης 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 g ανά 100 g και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.
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β) Παρθένο ελαιόλαδο
Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη
σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 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 g ανά 100 g 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 περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν είναι δυνατό να
υπερβαίνει τα 0,3 g ανά 100 g και των οποίων τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

Γ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ & ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ
Έλαιο που αποτελείται από ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιόλαδου και παρθένων ελαιόλαδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά
οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g και
του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την
κατηγορία αυτή.
Εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο

Παρθένο ελαιόλαδο

Κοινό

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

ελαιόλαδο

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 επανεστεροποίησης και κάθε πρόσμειξης με έλαια άλλης φύσης και των οποίων τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.
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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 g ανά 100 g 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 ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά
οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g και
του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την
κατηγορία αυτή.

Κατηγορίες ελαιολάδου βάση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
• Βιολογικό ελαιόλαδο
Προέρχεται από καλλιέργειες στις οποίες ο παραγωγός δεν 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). Είναι υψηλής
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 αναγράφεται 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
100g), πλούσιο φρουτώδες άρωμα και έντονα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

• Ελαιόλαδο με αρωματικά φυτά
Είναι το ελαιόλαδο, στο οποίο προστίθενται διάφορα βότανα από την 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 κατοχυρώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 11 ελαιόλαδα ΠΓΕ.
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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, των πράσινων φύλλων. Η φρουτώδης γεύση μάλιστα που θυμίζει ταυτόχρονα το άρωμα και τη γεύση του νωπού φρούτου που βρίσκεται
σε άριστη κατάσταση και το οποίο έχει συλλεχθεί στην άριστη φάση της ωριμότητάς του
θεωρείται ως η πλέον σημαντική στην οργανοληπτική αξιολόγηση διότι, εάν δεν γίνει αντιληπτή, το δοκιμαζόμενο ελαιόλαδο δεν 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 ελαιολάδου ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή και έτσι μπορούμε να ανιχνεύουμε μυρωδιές από γρασίδι,
αμύγδαλο, λεμόνι και πορτοκάλι μέχρι και 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 προχωρημένο στάδιο αναερόβιας ζύμωσης ενώ το «αγγούρι» έχει γεύση ελαίου που δημιουργείται μετά από εξαιρετικά παρατεταμένης διάρκειας συσκευασία σε ερμητικά κλειστούς χώρους, ιδίως δοχεία από λευκοσίδηρο, και που αποδίδεται στο σχηματισμό της 2-6 εννεανοδιενάλης. Το τάγγισμα από την άλλη 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 θερμότητα.
Η διάρκεια ζωής του ελαιολάδου κυμαίνεται μεταξύ 12 - 18 μηνών.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, γιατί:
• πληρεί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, οι πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια, διατίθεται σε μικρούς περιέκτες μέχρι 5L 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 καταναλωτής δεν μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του.

Ελαιόλαδο, ο Πρωταγωνιστής της Μεσογειακής Διατροφής
Το ελαιόλαδο πέραν ότι είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά έχει και άλλα συστατικά με ιδιαίτερη βιολογική αξία: πολυφαινόλες, τοκοφερόλες, φυτοστερόλες, σκουαλένιο,
β-καροτένιο. Έτσι λοιπόν συμβάλει στη διατήρηση της καλής χοληστερόλης (HDL), στην
ελάττωση της κακής χοληστερόλης (LDL), βοηθάει τη ορθή λειτουργία του εντέρου, βοηθάει στην απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών (Α, D, E, K) και να προστατεύει το οργανισμό από τις ελεύθερες ρίζες και το οξειδωτικό στρες.
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Το ελαιόλαδο είναι καλό γιατί:
• Αντέχει στο τηγάνισμα περισσότερο από τα σπορέλαια.
• Προφυλάσσει από καρδιόπαθειες (κυρίως 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.
• Προσδίδει μια ομαλή εγκυμοσύνη.
• Διατηρεί την υγεία του δέρματος και καθυστερεί τη γήρανση των κυττάρων.
Και όλα αυτά αποδίδονται κυρίως στο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Oι Έλληνες και κατόπιν οι Ιταλοί, Ισπανοί και Πορτογάλοι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου το χρόνο. Επίσης και άλλοι μεσογειακοί λαοί όπως Τυνήσιοι, Ιορδανοί, Λιβανέζοι,
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 τον ρόλο ενός μέσου εναλλαγής θερμότητας,
• χρησιμοποιείται ως λιπαντικό ή αντικολλητικό,
• προστίθεται ως έλαιο σαλάτας,
• χρησιμοποιείται σε γαλακτώματα (μαγιονέζα, ταραμάς),
• αποτελεί διαλύτης για λιποδιαλυτά συστατικά,
Προτείνουμε προς τους καταναλωτές και τους επιχειρηματίες επισιτιστικών επιχειρήσεων να:
• 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.
• Τηγανίζετε σε λίγο ελαιόλαδο (σοτάρισμα) και σε μέτρια θερμοκρασία. (160°C ή ένδειξη 2/3).
• Στραγγίστε και σκουπίστε 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 το ψήσιμο στο φούρνο με ελαιόλαδο, αντί του τηγανίσματος, παράδειγμα:
ψήστε τις μελιτζάνες στο φούρνο αντί να τις τηγανίσετε, ψήστε τα σνίτσελ στο φούρνο, ροδοκοκκινίστε τα τυροπιτάκια στο φούρνο.
• Χρησιμοποιείτε σωστή ποσότητα ελαιόλαδου αποφεύγοντας την υπερβολή.
• Λαδώστε ελάχιστα το ταψί.
• Προσθέστε στο τέλος του ψησίματος ή βρασίματος τα 2/3 της ολικής ποσότητας
του ελαιόλαδου. Έτσι διατηρεί το άρωμα και τα συστατικά του.
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• Σημειώστε στις συνταγές σας την ποιότητα ελαιόλαδου που χρησιμοποιήσατε.
• Δοκιμάστε διαφορετικά ήδη ελαιολάδου για να καλλιεργήσετε το αισθητήριο της
γεύσης σας.
• Τηγανίστε ακόμη και στη φριτέζα ή το κλασικό κατσαρολάκι, έχοντας όριο τηγανίσματος 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 λάδι41:
• «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 γρήγορα 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, κ.λπ.).
• «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
εξέλιξις είναι αβέβαιος»).

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
μαγειρεύονται συνήθως σε αλμυρά εδέσματα. Ωστόσο, λίγα λαχανικά χρησιμοποιούνται
για επιδόρπια και άλλα γλυκά εδέσματα, όπως είναι το κέικ καρότο, μελιτζανάκι γλυκό
κουταλιού. Τα λαχανικά τρώγονται συνοδεύοντας το φαγητό, ενώ μπορούν να καταναλωθούν και ως πρώτο πιάτο (σαλάτες) ή σε συνθέσεις ορεκτικών, π.χ. 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, έτσι ώστε να καταναλωθεί σε συνεργασία του οικείου τροφίμου. Η επαγγελματική εστίαση μπορεί να διορθώσει τα
διατροφικά πρότυπα των νέων προτείνοντας σαλάτες και γαρνιτούρες με πράσινα λαχανικά ανάμεικτες με γνωστά αγαπημένα τρόφιμα: ζυμαρικά, ρύζι, πίτες με τυρί και λαχανικά,
κροκέτες, χορτοκεφτέδες, αλμυρούς λουκουμάδες με λαχανικά. Είναι άδικο και αναληθές
41. Νταϊάνα Κόχυλα, εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»
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να πιστεύει ο καταναλωτής πως ένα λαχανικό έχει θερμίδες, διότι είναι τόσο, μα τόσο ωφέλιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό!

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 ένα πυκνότερο 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 υγρασίας,
δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Το μέλι σαν τροφή του ανθρώπου είναι ένα
από τα πολυτιμότερα, θρεπτικότερα και υγιεινότερα τρόφιμα. Δίνει ενέργεια στους μυς,
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 έχει την τάση να κρυσταλλώνει. Στην αρχή σχηματίζονται κρύσταλλοι στον πυθμένα και τα τοιχώματα του δοχείου. Διαρκώς προστίθενται νέοι κρύσταλλοι οι οποίοι δίνουν γενικά μια όχι ευχάριστη εικόνα στο μέλι. Η κρυστάλλωση επίσης το κάνει δύσχρηστο.
Το κρυσταλλωμένο μέλι δεν χάνει τις ιδιότητές του. Με την κρυστάλλωση όμως δημιουργείται μια άνιση κατανομή της υγρασίας με αποτέλεσμα το μη κρυσταλλωμένο μέλι να έχει
περισσότερη υγρασία (πάνω από 20-21%) και να οδηγεί σε έναρξη των ζυμώσεων. Ο μόνος τρόπος αποκρυστάλλωσής του είναι να τοποθετήσετε το δοχείο μέσα σε χλιαρό νερό
(bain marie). Στην Ελλάδα, το μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια (περιοχή Μαινάλου Αρκαδίας και γύρω από των Αλωνισταίνα 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 θερμίδες).

Ταξίδι …αρωμάτων. Τα μπαχαρικά και τα βότανα.
Τα μπαχαρικά δεν νοστιμίζουν μόνο τη ζωή μας, αλλά βοηθούν και την υγεία του ανθρώπου. 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
εμπορικές οδοί για τη μεταφορά τους από την Ασία στην Ευρώπη. Τα μπαχαρικά χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή ελαίων, φαρμάκων, αφροδισιακών και διαφόρων τελετουργιών.
Το μπαχαρικό είναι το αποξηραμένο τμήμα ενός φυτού που περιέχει αρωματικές, πικάντικες και καυστικές ουσίες (καψείνη). Είναι γνωστό και με τις ονομασίες «καρύκευμα» και «μυρωδικό».
Τα μπαχαρικά μπορεί να είναι:
• φύλλα,
• σπόρια,
• καρποί,
• ρίζες,
• βολβοί και
• φλοιοί.
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Τα μπαχαρικά και βότανα της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής
Γλυκάνισος
Σπόρος του φυτού γλυκάνισου του οποίου η καταγωγή είναι
από την Ευρώπη. Το φυτό γίνεται ύψους 0,6m και απαιτεί
ήλιο. Βγάζει κιτρινόλευκα λουλούδια
σε φούντες σαν τον Σαμπούκο. Το χαρακτηριστικό είναι ο άνισος που περιέχει και που είναι το χαρακτηριστικό
άρωμα του ούζου. Σε αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται και το θόλωμα του ούζου.
Χρησιμοποιείται σε τουρσί, αρτοποιία, κουλουράκια, ψωμί, σε κάποια τυριά, σε παρασκευές λευκών κρεάτων που δένονται με σάλτσες ποτών (ούζο κρύο), σε οστρακόδερμα
και αρωματίζει κρύες σάλτσες.
Διατροφικό προφίλ: Το γλυκάνισο είναι ένα από τα καλά τονωτικά. Υποκινεί ελαφρά το
νευρικό σύστημα και καταπολεμά την ατονία του πεπτικού συστήματος. Έχει παράλληλα
ιδιότητες αποχρεμπτικές, στομαχικές, διουρητικές.
Το γλυκάνισο περιέχει και αρκετό ασβέστιο.

Πιπεριά
Κατηγοριοποίηση βάση το πόσο καυτερό είναι

chili

μπούκοβο

καγιέν

πάπρικα

Πάρα πολύ
καυτερό

καυτερό

Πολύ καυτερό

Ελαφρώς καυτερό

Διατροφικό προφίλ για το πιπέρι τσίλι: αποτελεί καλή πηγή Βιταμίνης Α και βιταμίνης C, καθώς ένα κουταλάκι του γλυκού μας δίνει περίπου το 5% και το 4%, αντίστοιχα, της ποσότητας που χρειαζόμαστε ημερησίως. Το τσίλι τέλος, όπως και όλα τα καυτερά μπαχαρικά, αυξάνουν τη θερμογένεση (παραγωγή θερμότητας) του σώματος,
ανεβάζοντας τις καύσεις του σώματός μας για περίπου 20 λεπτά μετά την κατανάλωσή τους. Επομένως, μπορούν να συμβάλουν μακροπρόθεσμα και στη ρύθμιση του
βάρους μας.

Σινάπι (μουστάρδα)
Είναι ο καρπός της λαγάνας ή Βρούβας και κατάγεται από τη
Μέση Ανατολή. Χρησιμοποιείται στην ιατρική για 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.

Πιπέρι
Ο καρπός είναι σε κορδόνι και είναι σαν τσαμπί, δεξιά και αριστερά του κορδονιού. Χρησιμοποιείται ολόκληρο και σε σκόνη. Επειδή χάνει γρήγορα το άρωμα του και τη καυστικότητα του πρέπει να είναι φρέσκο αλεσμένο. Τύποι πιπεριού βάση ωριμότητας:
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Μαύρο: Μαζεύουμε το πιπέρι όταν είναι ώριμο, το στεγνώνουμε, το
λιάζουμε και γίνεται μαύρο. Πιο αρωματικό, δυνατό και η καρδιά του δίνει
ένα οξύ πικάντικο κάψιμο.
Πράσινο: Είναι οι φρέσκοι σπόροι του πιπεριού που στεγνώνουν αφού
αποκολληθούν από τη χορδή. Επίσης πράσινοι όπως είναι, χωρίς να
στεγνώσουν, διατηρούνται σε άλμη και στη συνέχεια ξεραίνονται. Αρκετά
οξύ με άρωμα φλοιού δέντρου.
Κόκκινο: Εάν αφήσουμε τα πιπέρια να παραωριμάσουν και να στεγνώσουν
στο δέντρο γίνονται κόκκινα. Γλυκό αρωματικό και 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 και παίρνουμε το άσπρο πιπέρι. Με διακριτικό
άρωμα και πιο οξύ κάψιμο.

Διατροφικό προφίλ: Έχει αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες. Η πιο συνηθισμένη 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 την 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 μας δίνει περίπου το 5% της ποσότητας που
χρειαζόμαστε ημερησίως και
Μαγγανίου, καθώς ένα κουταλάκι του γλυκού μας δίνει περίπου το 8% της απαραίτητης ημερήσιας ποσότητας.

Κρόκος (ζαφορά, saffran)
Έχει χαρακτηριστικό άρωμα και χρώμα χρυσοπορτοκαλί. Είναι πανάκριβο αρωματικό και χρωστικό, όπου η καλύτερη ποιότητα καλλιεργείται στο χωριό Κρόκος Κοζάνης (www.kozani.gr/krokos/
biologikos.htm). Χρειάζονται 60.000 λουλούδια (στήμονες) για να
παραχθεί 1kg . Η αξία του είναι 2.000€ περίπου. Χρησιμοποιείται
ως χρωστικό στην ποτοποιία, αρτοποιία, ζαχαροπλαστική και μαγειρική σε παρασκευάσματα από ψάρια θαλασσινά, ζυμαρικά,
σάλτσες κλπ. Το συναντάμε στο εμπόριο σε ολόκληρους στήμονες , σε σκόνη και σε απομίμηση (1 γρ κρόκος αρωματίζει και χρωματίζει 10kg ρύζι ή 100μερίδες ψαρόσουπα).
Διατροφικό προφίλ: ό κρόκος είναι κυρίως για τη διατήρηση της μνήμης, εμμηναγωγός καταπραϋντικός, τονωτικός και διουρητικός.

Όσπρια
Σύμφωνα με το πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής τα όσπρια πρέπει να βρίσκονται 2
φορές την εβδομάδα στο τραπέζι μας. Έχουν θρεπτική αξία και δεν δημιουργούν προβλήματα (πέρα από τη δυσπεψία). Tα όσπρια είναι καλές πηγές βιταμινών της ομάδας B, σιδήρου και ασβεστίου. Στην Ελλάδα τα περισσότερα όσπρια εισάγονται σε μεγάλες ποσότητες και επεξεργάζονται (συσκευάζονται) στην Ελλάδα.
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Tα όσπρια (φασόλια, φακές, ρεβίθια, σόγια, κουκιά, φάβα, μπιζέλια, λούπινα) είναι τα
τρόφιμα που συγκεντρώνουν μεταξύ των καταναλωτών τα μεγαλύτερα ποσοστά απαρέσκειας. Ο λόγος είναι ότι δημιουργούν «φουσκώματα» στο στομάχι με αποτέλεσμα να παραπονιούνται για τα γαστρεντερικά προβλήματα. Tο βέβαιο είναι ότι τα όσπρια ενοχλούν
περισσότερο τα άτομα που δεν τα καταναλώνουν συχνά.
Σχετικά με τον τρόπο μαγειρέματος προτείνουμε το απλό βράσιμο σε νερό 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 minimum 1 ½ ώρα. Όσο πιο μεγάλα και πιο παλιά είναι, τόσο πιο δύσκολα βράζουν.
O χρόνος βρασμού όμως εξαρτάται και από την ποικιλία ή τις συνθήκες καλλιέργειας
και αποθήκευσής τους. Tα 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. Mπορείτε να τα διατηρήσετε το πολύ 6 μήνες χωρίς να χάσουν τη
φρεσκάδα τους. Όταν μαγειρεύονται τα όσπρια, δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικές παρτίδες στο ίδιο φαγητό, γιατί 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 (λευκώματα) 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 ξαφρίζετε συνεχώς τα πρώτα 10΄ του βρασίματος, ώστε να αφαιρέσετε αυτές τις πρωτεΐνες.
Πρακτικές για την ένταξή τους στο εδεσματολόγιο των επισιτιστικών επιχειρήσεων θα
προτείναμε:
• Να προσθέτονται μαζί με σαλάτα, γιατί οι φυτικές ίνες διευκολύνουν πάντα τη λειτουργία του εντέρου.
• Να δίνονται σε μορφή πουρέ ως γαρνιτούρα συνοδεία ψαριών και μαγειρεμένων
εδεσμάτων με σάλτσα.

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
ανόργανα στοιχεία (μέταλλα και ιχνοστοιχεία). Για παράδειγμα, το πορτοκάλι είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, η οποία αν δεν καταναλώνεται συχνά μπορεί ο άνθρωπος να οδηγηθεί
σε σκορβούτο (ασθένεια στην οποία ματώνουν τα ούλα). Τα φρούτα μαζί με τα λαχανικά
βρίσκονται στην δεύτερη βάση της διατροφικής πυραμίδας της Μεσογειακής διατροφής,
σύμφωνα με την οποία ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να καταναλώνει καθημερινά 5 μικρομερίδες φρούτων! Εκτός από πηγές φυτικών ινών είναι και σημαντικότατες πηγές μικροθρεπτικών συστατικών: ανόργανα άλατα, βιταμίνες και νερό.
Φρούτα πλούσια σε φυτικές ίνες βοηθούν τη λειτουργία του παχέος εντέρου. Ο τωρινός
ρυθμός ζωής έχει απομακρύνει τον άνθρωπο και κυρίως τον αστό από τη φύση με αποτέλεσμα το πρόβλημα της «εκκένωσης» να είναι αρκετά έντονο στον αστικό πληθυσμό. Το
σύκο ενώ είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο για διαβητικούς. Το
μήλο και το κυδώνι, λόγω το αμύλου δεν συνίσταται επίσης για διαβητικούς.
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Η συμβουλή του Διαιτολόγου: Σερβίρετε στο τέλος των γευμάτων μια δροσιστική
φρουτοσαλάτα και όχι γλυκό με ζάχαρη. Στα μήλα και τα αχλάδια διατηρείστε τη
φλούδα τους. Οι φυτικές ίνες τους βοηθούν τη λειτουργία του παχέος εντέρου.
Η συμβουλή του Chef: Για να μη μαυρίσουν τα φρούτα, απλά διατηρήστε τα σε
«νερόμελο» (1Lt νερό + ½ ποτήρι μέλι) με λεμόνι σκεπασμένα με βρεγμένη πετσέτα και καπάκι στο ψυγείο

Αυγά
Όταν αναφερόμαστε σε αυγά, εννοούμε συνήθως αυτά της κότας. Στην ευρωπαϊκή αγορά
τα μόνα αυγά που μπορούν να προσφέρονται για κατανάλωση στα/από σημεία χονδρικής
πώλησης είναι τα αυγά που δεν έχουν υποστεί επώαση ή βρασμό και που εμπίπτουν στην
«Κατηγορία Α» (στη συσκευασία μπορεί να αναγράφονται ή/και οι λέξεις «Φρέσκα αυγά»).
Η «Κατηγορία Α» αναφέρεται σε αυγά φυσιολογικά (με καθορισμένο σχήμα), καθαρά, ανέπαφα (χωρίς ρωγμές ή άλλου είδους ραγίσματα), με μικρό αεροθάλαμο (μικρότερο των 6
χιλιοστών) και χωρίς οσμή από ξένα σώματα. Οι παραγωγοί/ κέντρα συσκευασίας αυγών
πρέπει να παρέχουν πάνω στη συσκευασία και τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. Τον αριθμό των αυγών στη συσκευασία (π.χ. 6 αυγά. Δε χρειάζεται η αναγραφή όταν
είναι σε καρτέλα 30 αυγών).
2. Τη μέθοδο παραγωγής:
• Συνήθη ή Κλωβοστοιχίας
• Στρωμνής ή Αχυρώνα
• Ελεύθερης βοσκής
• Βιολογικά
Στην περίπτωση χρήσης αναβαθμισμένων/ διευθετημένων κλωβών μπορούν να αναγράφονται οι λέξεις «Αναβαθμισμένοι/ Διευθετημένοι κλωβοί».
3. Την κατηγορία βάρους των αυγών: Για τις τέσσερις κατηγορίες βάρους ισχύουν ως:
• «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 ψηφίων «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 αυγού. Η παραμονή,
όμως, των αυγών στα σημεία λιανικής πώλησης δεν πρέπει να υπερβαίνει την 21η ημέρα
από την ωοτοκία του αυγού.
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.
8. Την επισήμανση ότι τα αυγά πρέπει «Να διατηρούνται με απλή ψύξη μετά την αγορά». Όσον αφορά τον αριθμό του κέντρου συσκευασίας, αυτός παρέχει πληροφορίες για
την μέθοδο παραγωγής:
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Ψηφίο/α

1ο
2ο & 3ο
4ο
5ο
6ο &7ο
8ο
9ο & 10

Επεξήγηση

0: βιολογικά
1: ελεύθερης βοσκής
2: αχυρώνα
3: κλωβοστοιχίας
την χώρα συσκευασίας (γράμματα):, π.χ. για Κύπρο ο κωδικός CY
το εάν είναι βρώσιμα τα αυγά. Εδώ ο κωδικός είναι πάντα 4
την Επαρχία εγκατάστασης του Κέντρου συσκευασίας βρώσιμων αυγών:
όπου 1: Λευκωσία, 2: Κερύνεια, 3: Αμμόχωστος, 4: Λάρνακα, 5: Λεμεσός, 6:
Πάφος)
τον αύξοντα αριθμό του Κέντρου συσκευασίας
μια τελεία
τον κωδικό του παραγωγού

Πληροφορίες σήμανσης αυγών
Στην περίπτωση που η χώρα παραγωγής των αυγών είναι διαφορετική από τη χώρα
συσκευασίας τους, αναγράφεται, επιπρόσθετα, ο κωδικός του παραγωγού για τη χώρα
αυτή, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον τετραψήφιος όπου το 1ο ψηφίο αναφέρεται
στη μέθοδο παραγωγής, το 2ο και 3ο ψηφίο αναφέρεται στον κωδικό της χώρας συσκευασίας (π.χ. 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 μια συσκευασία αυγών 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 αυγού 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 αυγό, τόσο πιο κοντά στον πυθμένα βρίσκεται (βλ. Εικόνα: Φρεσκότητα αυγού).
• Με κούνημα του αυγού. Όσο πιο φρέσκο τόσο πιο λίγο ταλαντεύεται ο κρόκος
• Με σπάσιμο του αυγού στο πιάτο. Όσο παλαιώνει το αυγό, τόσο «νερουλιάζει» το ασπράδι.
• Το αυγό έχει κέλυφος γυαλιστερό σαν πορσελάνη, και είναι πορώδες.

Φρεσκότητα αυγού
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Το μέσο μέγεθός του αυγού στρουθοκαμήλου είναι 13 x 16 εκατοστά και το βάρος του κυμαίνεται από 1,1-1,9 κιλά. Το κέλυφος έχει πάχος γύρω στα 2 χιλιοστά. Συνήθως το σερβίρουμε για ορεκτικό ως ομελέτα πάνω σε κρουτόν (φρυγανισμένο) ψωμιού. Είναι ιδανικό
για μεγάλες παρέες.
Συμβουλή του Chef: Εάν δεν έχετε έτοιμο ζωμό, ρίξτε λίγα κόκκαλα κότας μέσα
στο νερό που βράζει ώστε να κάνετε έναν φρέσκο ζωμό. Αφαιρέστε τα λίγο πριν
φουσκώσει τελειωτικά το ρύζι.

7.2. Αλιεύματα
Tα αλιεύματα αποτελούν τροφή με υψηλή θρεπτική αξία (πρωτεΐνες, λίπος, βιταμίνες
Α, Β, D). Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι χρειαζόμαστε περίπου 300-400 γραμμάρια ψάρι
εβδομαδιαίως. Επιπλέον το λίπος των ψαριών περιέχει λιπαρά οξέα ω-3 που έχουν
σημαντικές ευεργετικές δράσεις στον ανθρώπινο εγκέφαλο, στην καρδία και στο κυκλοφορικό σύστημα γενικότερα. Είναι μάλιστα πιθανόν ότι 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.

Ψάρια
Εμπόριο ψαριών και θαλασσινών
Βάσει της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας απαγορεύεται η αλιεία, η κατοχή , η μεταφορά 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 την τοποθεσία αλιείας (βλ. Εικόνα: Ζώνες αλιείας).
ΨΑΡΙΑ

Ελάχιστο Επιτρεπόμενο Μέγεθος

ΨΑΡΙΑ

Μυτάκι

18 εκ Ο.Μ.

Ροφός, Σφυρίδα,
Βλάχος

45 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
Αστακός

Ελάχιστο Επιτρεπόμενο Μέγεθος

30 εκ. Ο.Μ. ή 10,5 εκ. Μ.Κ.

Γαύρος

Ελάχιστο
Επιτρεπόμενο
Μέγεθος

Γλώσσα

Μουρμούρα
Μπακαλιάρος

9 εκ Ο.Μ.
20 εκ Ο.Μ.

20 εκ Ο.Μ.
20 εκ Ο.Μ.
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ΨΑΡΙΑ

Ελάχιστο Επιτρεπόμενο Μέγεθος

Αστακοί, Αστακοί
Αντενάτοι

9 εκ. Μ.Κ.

Αστακοκαραβίδα

7 εκ. Ο.Μ. ή 2 εκ. Μ.Κ.

Γαρίδα

2 εκ. Μ.Κ.

ΨΑΡΙΑ

Ελάχιστο
Επιτρεπόμενο
Μέγεθος

Μπαρπούνι, Στρίλια,
Κουτσομούρα

11 εκ Ο.Μ.

Φαγγρί

18 εκ Ο.Μ.

Φατσούκλι

17 εκ Ο.Μ.

Χαρατζίδα

18 εκ Ο.Μ.

Ο.Μ. = Ολικό Μήκος
Μ.Κ. = Μήκος Κεφαλοθώρακα

Νομοθεσία για το μέγεθος πώλησης ιχθυηρών

Ζώνες αλιείας
(Πηγή: FAO)

Διαφορά νωπό ψάρι με φρέσκο ψάρι
Το νωπό είναι αντίθετο του μεταποιημένου (κατεψυγμένο, κονσερβοποιημένο, αφυδατωμένο) και περιγράφει την «κατάσταση του τροφίμου». Το φρέσκο είναι αντίθετο του μπαγιάτικου 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
χαρακτηριστικά της ζώντας ζωής του πχ νεκρική ακαμψία, αίμα, συσπάσεις, υγρό χώμα
(για τα φυτά), λουλούδια ανοιχτά.
Μεταποιημένα είναι όλα τα τρόφιμα που βρίσκονται στα ράφια των σουπερ 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 λαχανικά 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, γαύρους, κολιούς, σκουμπριά), αστακός,
μπακαλιάρο (είναι ξεκούραστος. Ο χειμωνιάτικος είναι
ταλαιπωρημένος). Η κουτσομούρα και το μπαρμπούνι είναι
συνήθως Ατλαντικού.

31 Μαΐου μέχρι τις 30
Σεπτεμβρίου:

«μαύρα ψάρια» (τσιπούρες, σαργοί, χταπόδια, καραβίδες),
φαγκριά, λυθρίνια, μπαρμπούνια, κουτσομούρες, πεσκανδρίτσες,
γαλέοι, γαρίδες, καραβίδες, καλαμάρια, ροφοί, στείρες, σφυρίδες

1 Οκτωβρίου μέχρι τις 31
Μαΐου:

φρέσκια αυγωμένη μαρίδα

Σεπτέμβριος-Μάιος

παλαμίδα, τόνος, σαλάχι

Νοέμβριος-Φεβρουάριος

συναγρίδα (που είναι πιο νόστιμη όταν ζυγίζει 1,5-2,0 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 κατάψυξης με την 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 διατηρούνται λιγότερο χρόνο απ’ ότι αυτά που δεν έχουν λίπος γιατί το λίπος των ψαριών οξειδώνεται γρήγορα με αποτέλεσμα την τάγγιση του και 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
αφήσετε 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 θα η σάρκα τους θα αποκτήσει υφή αλοιφής. Εάν πρόκειται να τα ψήσετε στο φούρνο, τότε τοποθετείστε τα στο ταψί μισό ξεπαγωμένα. Στην περίπτωση που τα τηγανίσετε, τότε αφήστε
τα να ξεπαγώσουν τελείως.
Μαγείρεμα: Στο φούρνο, 45 λεπτά για τα χοντρά φιλέτα και 25 λεπτά για τα λεπτά φιλέτα είναι αρκετά, αλλιώς στεγνώνουν. Βραστά, για ένα ολόκληρο ψάρι θα χρειαστούν 25
λεπτά42.
42. Συμβουλές από το περιοδικό Αθηνόραμα, άρθρο Η άλλη όχθη, 23/07/2009, επιμέλεια Άρτεμις Τζίτζη.
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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
μαγειρευτά κατσαρόλας.

Αλλοιώσεις των αλιευμάτων

43,44

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. Η διατηρησιμότητα 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. Βάση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας
τα αλιεύματα κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες ήτοι εξαιρετικό, κατηγορία Α,
κατηγορία Β και απαράδεκτο. Στην κατηγορία εξαιρετικό κατατάσσονται τα νωπά αλιεύματα αμέσως μετά της αλίευση 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 βλέννης.
Οσμή: (διαπιστώνεται καλύτερα στην κοιλιακή κοιλότητα και στα βράγχια): Τα νωπά
ψάρια έχουν ιδιάζουσα, ελαφρά ευχάριστη οσμή, χαρακτηριστική των φυκιών της θάλασσας ή λάσπης του γλυκού νερού ανάλογα με την προέλευση τους.
Σώμα: Στο στάδιο της νεκρικής ακαμψίας (10 λεπτά ως λίγες ώρες) το σώμα είναι δύσκαμπτο, η σάρκα συμπαγής και δεν διατηρεί τα αποτυπώματα των δακτύλων μετά πίεση. Τα φρεσκοαλιευμένα ψάρια πριν την έναρξη νεκρικής ακαμψίας δεν έχουν ανθεκτική
και ελαστική σάρκα. Η νεκρική ακαμψία αρχίζει 10-14 λεπτά της ώρας μετά την σύλληψη
των ψαριών και διαρκεί 15 έως 17 ώρες ανάλογα με την υγιεινή κατάσταση, το είδος των
ψαριών, το στρες, τη θερμοκρασία κ.α. 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 γυαλιστερά, λευκωπά ή αργυρόχροα. Δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε αλλοίωση σε ότι αφορά το
43. Τα στοιχεία πάρθηκαν από ενημερωτικό φυλλάδιο (Γεννάρης, 2010) της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου). Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/vs
44. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Ένωση Καταναλωτή για Προϊόντα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας,
www.mintsibas-inka.gr.
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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 απόσπαση τους. Τα πτερύγια επίσης είναι καλώς προσκολλημένα στο σώμα.
Όταν ανοιχθούν (εκταθούν) επανέρχονται αμέσως στη θέση τους.
Μάτια: Ζωντανά λαμπερά. Καταλαμβάνουν ολόκληρο τον οφθαλμικό κόγχο και είναι
έντονα κυρτά ή προεξέχοντα. Ο κερατοειδής χιτώνας κυρτός, διαυγής και η κόρη διευρυμένη και μελανή. Η ίριδα είναι χρυσίζουσα και χωρίς οποιεσδήποτε κηλίδες.
Βραγχιοκαλύμματα: Καλώς προσκολλημένα στο κεφάλι και χωρίς κηλίδες, τόσο στην
εσωτερική όσο και στην εξωτερική επιφάνεια. Παντελής απουσία αιματώματος στο ελεύθερο 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 σπονδυλικής στήλης. Ανθεκτική στην πίεση με τα δάχτυλα. Η σπονδυλική στήλη αποχωρίζεται δύσκολα από τους γύρω μυς.
Χαρακτηριστικά αλλοιωμένων / υποβαθμισμένων ψαριών
Οσμή: Έντονη, δυσάρεστη, συχνά αμμωνιακή.
Εξωτερική όψη: Επιφάνεια του σώματος γλοιώδης. Το ψάρι τοποθετούμενο στην παλάμη γλιστράει. Δερματική βλέννη 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.
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 λευκοφαίουγκρίζου. Ο κερατοειδής είναι θολός.
Βραγχιοκαλύμματα: Χαλαρά με καστανωπές κηλίδες, κυρίως στην εσωτερική επιφάνεια.
Βράγχια: Φαιά ή μολυβδόχροα. Σκεπάζονται με παχιά αδιαφανή βλέννη. Αναδίδουν
δυσάρεστη 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.
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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
αφυδάτωσης 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
βράγχια και γενικώς προσδίδουν πλασματικά καλή εμφάνιση σε αυτά.
• Τοποθέτηση των ψαριών σε ψυγείο σε χαμηλή θερμοκρασία για να γίνουν και πάλι
σφιχτά 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 τις πουλάνε για νωπές.
• Απόψυξη κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων σε θαλασσινό νερό.
• Αφαίρεση των αλλοιωμένων και χαλαρών λεπιών όπως και χρωματισμός των αποχρωματισμένων 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.
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 βαθουλωμένα.
5. Τα βράγχια είναι σκούρου κόκκινου ή καστανού-καφέ χρώματος.

Ψάρια στη σχάρα
Το ψάρι που προορίζεται για την σχάρα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία των λιπαρών
ψαριών, αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση για να γίνει ένα ψάρι στη σχάρα. Στη συνέχεια εάν
είναι μεγάλο, πρέπει να το χαράζουμε(προαιρετικά) παράλληλα με τη φορά του (και όχι
κάθετα, για να μη χάνει υγρά της κοιλιάς που είναι νόστιμα), να το αλατίζουμε στην κοιλιά,
στο κεφάλι και στα σημεία που το έχουμε χαράξει. Τα ψάρια αυτά μπορούνε βεβαίως να
περάσουνε από την διαδικασία του μαριναρίσματος όπως προαναφέραμε προηγουμένως.
Θεωρώ αναγκαίο να τα βουτάτε σε κάποιο αρωματισμένο λάδι πριν τα βάλετε για ψήσιμο πάνω στη σχάρα. Όσο αναφορά την θερμοκρασία, το ψάρι ειδικά όταν είναι πολύ μεγάλο χρειάζεται στην αρχή δυνατή φωτιά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί εξωτερικά μια κρούστα προστασίας για τις θρεπτικές ουσίες του ψαριού και στην συνέχεια να χαμηλώνετε την
ένταση της φωτιάς, έτσι ώστε να ψήνεται γλυκά μέχρι το κόκκαλο.
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Καθάρισμα ψαριών
Κόβουμε τα πτερύγια με την βοήθεια ενός ψαλιδιού, βγάζουμε τα λέπια με την βοήθεια
ενός μαχαιριού ή αφαιρούμε το δέρμα. Αφαιρούμε τα εντόσθια και τα βράγχια. Κόβουμε
τον εσωτερικό υμένα της κοιλιάς που κρύβεται αίμα και μαυρίζει το ψημένο ψάρι και πλένουμε 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
κρεοπωλεία για τη συλλογή του αίματος.

Αφαίρεση αίματος στο
κόκκαλο.

Αφαίρεση αγκαθιών με
μυτοτσίμπιδο

Αφαίρεση δέρματος

Εικόνα Φιλετάρισμα ψαριών

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 (χταπόδι, καλαμάρια, κ.ά.)
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 στην μανδυακή
κοιλότητα.

Αλλοίωση
Σάρκα ξηρή, θολή και κάκοσμη. Συχνό γνώρισμα αλλοίωσης στα κεφαλόποδα είναι το ροζκίτρινο χρώμα που παίρνει η επιφάνεια της σάρκας τους.
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Χαρακτηριστικά φρεσκότητας μαλακοστράκων (γαρίδες, καραβίδες, αστακοί, καβούρια)
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, όχι με μαύρες κηλίδες ή μελανιασμένο.
Κοιλία: Ελαφρώς τεταμένη συμπαγής και έφυγρη. Ανακλαστικές κινήσεις στα μάτια, στις
κεραίες και στα άκρα όταν είναι αυτά είναι ακόμη ζωντανά.

Αλλοίωση
Οι φρέσκιες γαρίδες γλιστρούν εύκολα μέσα στο χέρι, ενώ οι αλλοιωμένες δίνουν την αίσθηση ζέστης όταν βυθίσουμε το χέρι μας στο ιχθυοκιβώτιο που περιέχονται. Τα αλλοιωμένα 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 μελανές κηλίδες.

Καλαμάρι VS Θράψαλο
Ψαρεύονται στις ελληνικές θάλασσες. Το θράψαλο είναι σκληρό, μεγαλύτερο μέγεθος, έχει
2 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 1 μ.
Έχει χρώμα ελαφρά καστανωπό και ζει στη Μεσόγειο κατά κοπάδια, μακριά από τις ακτές.

Οστρακοειδή
Χαρακτηριστικά Φρεσκότητας Οστρακοειδών (μύδια, στρείδια, κτένια)
Εφόσον τα οστρακοειδή πωλούνται με το κέλυφος, πρέπει να είναι ζωντανά. Αυτό διαπιστώνεται παρατηρώντας τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:
Κελύφη: Κλειστά που δύσκολα χωρίζουν μεταξύ τους απαλλαγμένα από ακαθαρσίες.
Αντιδρούν δεόντως την επίκρουση. Εάν το κέλυφος παραμείνει λίγο ανοικτό και συμπιεστεί με τα δάχτυλα τότε κλείνει ερμητικά. Εάν τα βράσετε και δεν ανοίξουν, τότε πετάξτε τα κλειστά.
Περιεχόμενο/ Ενδοθυρικό υγρό: Υγρό, καθαρό, άοσμο. και 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.
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Αλίπαστα
Ονομάζονται τα τρόφιμα τα 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, αποτελούν τα αλίπαστα μία πολύτιμη συμπληρωματική τροφή.
Τα ψάρια σαν αλίπαστα διατηρούνται για αρκετό χρόνο, αποκτούν γεύση και άρωμα
ευχάριστο, γίνονται θρεπτικότερα, αλλά δύσπεπτα. Ο βακαλάος είναι ο πιο εύπεπτος απ’
αυτά. Η ερυθρά αλλοίωση παρατηρείται συχνά στον βακαλάο και το κρέας και η επιφάνεια αποκτούν ερυθρό χρώμα. Οφείλεται σε μικρόβια. Άλλα μικρόβια μπορεί να δώσουν
και μελανή ή κίτρινη απόχρωση στο βακαλάο και επίσης είναι δυνατό να αναπτυχθούν μύκητες, όπως και σκουλήκια. Παρουσιάζεται επίσης η κονιοποίηση, δηλαδή η επιφάνεια του
βακαλάου έχει μία λευκή ή κιτρινόχρωμη σκόνη, ενώ το κρέας, προοδευτικά, αποσυντίθεται. Οφείλεται κι αυτό στα μικρόβια.

Δηλητηριάσεις από αλίπαστα
Τα αλίπαστα που έχουν αλλοιωθεί μπορούν να προξενήσουν δηλητηριάσεις, εάν η αλλοίωση είναι σε προχωρημένο στάδιο ή εάν περιέχουν μικρόβια. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, γι’
αυτό πρέπει να καταστρέφονται τα ύποπτα αλίπαστα.

Γάλα
Τα συνηθισμένα γάλατα του εμπορίου είναι της αγελάδας και ορισμένα από πρόβατο και
κατσίκα. Εκτός του ασβέστιο, 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 δίλλημα της επιλογής της μορφής του γάλακτος. Οι παράγοντες που θα προσδιορίσουν τη μορφή της συσκευασίας και τον τύπο θα
εξαρτηθεί από
• την τιμή,
• τη φέρουσα ικανότητα της ποσότητας (δηλαδή πόσο απόδοση έχει στη δική μας συνταγή)
• τη γεύση και
• στη δυνατότητα αποθήκευσης του (ψυγείο ή αποθήκη).
Η παρακάτω κατηγοριοποίηση γίνεται βάση της διάρκειας ζωής τους και κατά επέκταση
στον όγκο και στην ποσότητα των θρεπτικών συστατικών τους.

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.

Β. Γάλα υψηλής παστερίωσης
Το γάλα υψηλής παστερίωσης θερμαίνεται συνήθως στους ~100 βαθμούς κελσίου για λίγα
δευτερόλεπτα. Σκοπός του η καταστροφή των αλλοιωμένων μικροοργανισμών και ένζυμων.
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Γ. U.H.T. γάλα ή αλλιώς γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας ή μακράς διάρκειας
Το γάλα U.H.T. θερμαίνεται συνήθως στους 135 ή 145 βαθμούς κελσίου για 30 ή 1 δευτερόλεπτο αντίστοιχα. Σκοπός του γάλακτος U.H.T. είναι η καταστροφή όλων των μικροοργανισμών και σπόρων καθώς και η καταστροφή των περισσότερων αλλοιωμένων ένζυμων.

Γιαούρτι
Το γιαούρτι βιομηχανοποιημένης παραγωγής κυκλοφορεί στην παγκόσμια και ελληνική
αγορά σε παρά πολλούς τύπους. Ενδεικτικά αναφέρονται στην παρακάτω λίστα:
Α. Στραγγισμένο (με διαδικασία απομάκρυνσης του ορρού του γάλακτος) με πλήρες γάλα
αγελάδος και ανθόγαλα με λιπαρά που κυμαίνονται από 10% έως 0%(Light). Έχει σφιχτή
και κρεμώδη υφή και κυκλοφορεί σε πλαστικές συσκευασίες από 170 γρ.(για πρωινό), 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 ημιαποβουτυρωμένο, νωπό ή συμπυκνωμένο γάλα. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν και τα γιαούρτια
με πέτσα (υψηλή συγκέντρωση λιπαρών στην επιφάνεια), από παραδοσιακές γαλακτοκομικές 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.

7.3. Τυρί
Το τυρί παρασκευάζεται από το γάλα, την πυτιά και το άλας. Η κατανάλωση τυροκομικών
προϊόντων 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
πρωτεϊνών και αμινοξέων μεγάλης βιολογικής αξίας, σημαντικά λιπαρά οξέα φορείς λιποδιαλυτών βιταμινών (A-E-D-K), όλες τις υδατοδιαλυτές βιταμίνες του γάλακτος (βιταμίνες
συμπλέγματος B και C) και τέλος άλατα ασβεστίου απαραίτητα για την ανάπτυξη και την
καλή λειτουργία του σκελετού.

Χρήση

Παραδείγματα

Πολύ σκληρά

Παρμεζάνα,
μυζήθρα ξηρή

Μαλακά

Τυριά
τυρογάλακτος

Κασέρι,
Gouda, Edam,
Roquefort

Φέτα, Τελεμές,
Camembert

Μυζήθρα, Μανούρι,
Τυριά κρέμας

Τυριά με
μαστιχωτή υφή
είναι ιδανικά για
πίτσα, πεινιρλί,
καλσόνε.

Ιδανικά για
σαλάτες

Τυριά που πρέπει
να καταναλωθούν
σχετικά γρήγορα.
Ιδανικά για ορεκτικά

Σκληρά

Ημίσκληρα

Κεφαλοτύρι,
Γραβιέρα,
Cheddar,
Emmental

Ιδανικά για τριμμένο τυρί (προσθήκη
σε στοιχείο) και για σαγανάκι.

Κατηγορίες τυριών
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Αλοιφώδεις
Σκληρό

Σκληρό
Μαλακό άλμης

αιγοπρόβειο γάλα

αιγοπρόβειο γάλα

αγελαδινό γάλα ή
μίγμα με Πρόβειο/
Κατσικίσιο

αιγοπρόβειο γάλα

αιγοπρόβειο γάλα

πρόβειο γάλα ή και
μίγμα αιγοπρόβειου

πρόβειο γάλα

αιγοπρόβειο γάλα

αιγοπρόβειο γάλα

Ανεβατό

Γαλοτύρι

Γραβιέρα Νάξου

Γραβιέρα Αγράφων

Γραβιέρα Κρήτης

Καλαθάκι Λήμνου

Κασέρι

Κατίκι Δομοκού

Κεφαλογραβιέρα

Ημίσκληρο

Αλοιφώδεις

Ημίσκληρο

Σκληρό

Αλοιφώδεις

Τυρογάλακτος

Πρόβειο & κατσικίσιο

Ανθότυρο

Σκληρό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(υφή)

αγελαδινό γάλα

ΓΑΛΑ

Sant Μιχάλη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

++
γ
++
γ
++

+
α

+

α

γ

α

++

ξ
++
ξ

ξ

ξ

ξ
+
ξ

γ
++
γ
+
γ

α
++
α
+++
α

ξ
+
ξ
++
ξ
+++
ξ

γ
++
γ
+
γ
+
γ
+

ξ

γ

++

α

α

α
++
α
+
α

(γεύση, άρωμα)

ΕΥΧΥΜΙΑ

+

π

π

++

π

π
+
π

π

+

π

π

π

π
+
π

Κίτρινο

 Λευκό

Κίτρινο

 Λευκό

Κίτρινο

 Λευκό

 Λευκό

 Λευκό

 Λευκό

 Λευκό

Κίτρινο

ΧΡΩΜΑ

Ελληνικά τυριά ΠΟΠ (χαρακτηριστικά)

∆

≈

□

○

∆

∆

∆

≈

≈

∆

□

ΣΧΗΜΑ

Μακεδονία,
Θεσσαλία, Λέσβος,
Ξάνθη
Δομοκός
(Θεσσαλία)
Δυτ.Μακεδονία,
Ήπειρος, Αιτωλ/
νία, Ευρυτανία

Λήμνο

Κρήτη

Αγράφων

Νάξο

Μαγνησία,
Ήπειρος

Ελλάδα

Σύρο

ΠΕΡΙΟΧΗ

Σαγανάκι, ζυμαρικά

Συνοδεία σε τηγανιτά
ορεκτικά

Πίτσα

Ομελέτες, μαγειρεμένη
με αρνί
Συνοδεία γλυκών
γεύσεων (φρούτα),
Σαγανάκι

Σαγανάκι

Συνοδεία γλυκών
γεύσεων (φρούτα)

Συνοδεία σε τηγανιτά
ορεκτικά

πίτες

Σαλάτες

Σαγανάκι

ΧΡΗΣΗ
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Ημίσκληρο

γ
++

π
+
π

ξ

ξ
+
ξ
++
ξ
π

π

π

π

π

ξ

ξ
+
ξ
+

π

π

ξ
++
Ξ
≈

ΣΧΗΜΑ

□

□

≈

○

∆

○

○

κιτρινοκόκκινο ○

 Λευκό

 Λευκό

 Λευκό

 Λευκό

 Λευκό

κίτρινο

 Λευκό

κιτρινοκόκκινο ○

 Λευκό

ΧΡΩΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Αράχοβα

Ελλάδα

δυτική
Πελοπόννησο

Χανιά

Κρήτης

Κοζάνη, Γρεβενά

Μέτσοβο

Μακεδονία και
Θεσσαλία

Μυτιλήνη

Κυκλάδες

Επεξηγήσεις συμβόλων:
Σχήμαà○: στρογγυλό, κυλινδρικό , □ τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο, ≈ ανακατεμένο-αλοιφώδες, ∆: κυλινδρικό που κόβεται τρίγωνο
Ευχυμία:àα: αλμυρό, γ:γλυκό, ξ: ξινό, π: πικρό. +:λίγο,++:μέτρια, +++:πολύ

Φορμαέλα Αράχοβας αιγοπρόβειο γάλα

πρόβειο γάλα
Μαλακό άλμης
συντηρημένο σε άλμη

Φέτα

γ
++
γ

α
+
α
++
α
+

Ημίσκληρο
άλμης

αιγοπρόβειο γάλα

Σφέλα ή Φέτα της
φωτιάς.

γ
+
γ
++
γ
++
γ
+
γ
++
γ
++

υπόξινη γεύση

α
+
α
+
α
+
α
++
α
++
α
+

ΕΥΧΥΜΙΑ
(γεύση, άρωμα)

Μαλακό

αιγοπρόβειο γάλα

Πυκτόγαλο Χανίων.

Σκληρό

Ημίσκληρο

Ημίσκληρο

αιγοπρόβειο γάλα

μίγμα αγελαδινού και
πρόβειου
Άπαχο σχετικά τυρί
άλμης

Ξυνομυζήθρα
Κρήτης

Μπάτζος

Μετσοβόνε  

Τυρογάλακτος

αιγοπρόβειο γάλα

Μανούρι

Αλοιφώδεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(υφή)

Σκληρό

αιγοπρόβειο γάλα

ΓΑΛΑ

Λαδοτύρι Μυτιλήνης αιγοπρόβειο γάλα

Κοπανιστή

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Σχάρα, σαγανάκι

Πίτες, σαλάτες

Συνοδεία σε τηγανιτά
ορεκτικά
Συνοδεία σε τηγανιτά
ορεκτικά

Πίτες

Σαγανάκι

Σχάρα

Σχάρας με μέλι ή
φρούτα

Σχάρας

Σαλάτες

ΧΡΗΣΗ
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Ελληνικά Τυριά ΠΟΠ (φωτογραφίες)
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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. Κουβαλώντας το γάλα από τα πρόβατα κάθε μέρα σε προβιές ζώων διαπίστωσε πως το γάλα γινόταν στερεό, εύκολα αποθηκεύσιμο και νοστιμότατο.

Όνομα
Πιστεύεται ότι το βυζαντινό όνομα της φέτας ήταν «πρόσφατος» δηλαδή (τυρός). Το όνομα φέτα είναι ιταλικής προέλευσης και προέρχεται από μια αναφορά του 17ου αιώνα στο
είδος αυτού του τυριού που κοβόταν σε φέτες για να τοποθετηθεί στα βαρέλια. Σχετικά
με το γνωστό παγκοσμίως τυρί, 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».
1. Είναι κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που οφείλουμε μα κάθε θεμιτό
τρόπο να προστατεύουμε και να προβάλλουμε.
2. Αποτελεί σημαντικό τμήμα του διαιτολογίου μας καθώς καθένας καταναλώνει περισσότερο από 10 κιλά τον χρόνο κάτι που δεν συμβαίνει με κανένα άλλο τυρί στον
κόσμο.
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3. Αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ελληνικό παραδοσιακό προϊόν Προ4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

στατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).
Η πιστή εφαρμογή των νομοθετημένων προδιαγραφών της αποτελεί προϋπόθεση
για τη συνέχιση της προστασίας της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θετικές προοπτικές για την εμπορικής της επιτυχία διασφαλίζονται μόνο με υψηλή
ποιότητα προϊόντος και ανταγωνιστικό κόστος.
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 μίγματά του με γίδινο σε αναλογία μέχρι 30% που παράγεται από φυλές ζώων
εκτρεφόμενες παραδοσιακά στην παραπάνω περιοχή και των οποίων η διατροφή
βασίζεται στη φυσική της χλωρίδα.
Ωριμάζει για τουλάχιστον 60 ημέρες.
Η υγρασία της δεν πρέπει να υπερβαίνει το 56% ενώ η λιποπεριεκτικότητά της επί
ξηρού, πρέπει να είναι τουλάχιστον 43%.
Απαγορεύεται η παρασκευή της εκτός της νομοθετικά οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής παραγωγής της.
Απαγορεύεται η παρασκευή της, εντός της οριοθετημένης περιοχής από πρόβειο
και γίδινο γάλα που δεν παράγεται σε αυτήν.
Απαγορεύεται η παρασκευή της από άλλα είδη γάλακτος εκτός του πρόβειου και
του γίδινου.
Απαγορεύεται η προσθήκη στο γάλα της τυροκόμησης, αγελαδινού γάλακτος συμπυκνωμένου γάλακτος, σκόνης γάλακτος, πρωτεϊνών γάλακτος και καζεϊνικών
αλάτων.
Απαγορεύεται η χρήση αντιβιοτικών, συντηρητικών και χρωστικών σε όλα τα στάδια της παρασκευής της.
Απαγορεύεται να αναγράφονται επί της συσκευασίας της, πληροφορίες και διατροφικοί ισχυρισμοί που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παραπληροφορούν τους καταναλωτές.
Απαγορεύεται με αγορανομική διάταξη, το τυρί στην ελληνική χωριάτικη σαλάτα
να είναι άλλο εκτός από ΦΕΤΑ.

Γνωστά ξένα τυριά
Τα ποιο γνωστά τυριά παγκοσμίως (Πίνακας: Γνωστά ευρωπαϊκά τυριά)είναι το camembert
(Γαλλία), το Edam (Αγγλία), η parmesan (Ιταλία), mozzarella (Ιταλία) και το gouda (Ολλανδία). Η αντικατάσταση 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 ποικιλία όταν
βέβαια το επιτρέπει το προφίλ της επιχείρησης πχ Ιταλικό Εστιατόριο, Μεσογειακή ταβέρνα, γαλλική ροτισερί.
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Γνωστά Ευρωπαϊκά τυριά

Ιδανικές προτάσεις για υιοθέτηση ελληνικών τυριών στα εδέσματα της επιχείρησης:
• Ημίσκληρο κασέρι vs mozzarella
• Κατίκι Δομοκού vs cottage
• Κεφαλογραβιέρα vs Gruyere
• Καπνιστό Μετσόβου vs Provolone

Κρέας
Το κρέας είναι ίσως το σπουδαιότερο είδος και η μεγαλύτερη χρηματική επένδυση από τα
τρόφιμα, που χρησιμοποιούνται στις επισιτιστικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μερίδιο του συνολικού κόστους τροφίμων αλλά και το κύριο κριτήριο αξιολόγησης ενός γεύματος. Είναι γνωστό, ότι δεν εννοείται πλήρες μενού αν το κυρίως πιάτο δεν περιλαμβάνει μια παρασκευή κρέατος, εκτός βέβαια εάν πρόκειται για άτομα που
δεν τρώνε ή που προτιμούν να μη τρώνε κρέας (λόγο υγείας, θρησκείας, πεποιθήσεως).
Βέβαια αυτό δεν είναι τυχαίο, δεδομένου ότι το κρέας είναι από τα πιο εύγευστα και από
τα πιο θρεπτικά τρόφιμα. Για ορισμένους το κρέας αποτελεί το κλασσικό κυριακάτικο γεύμα (συνήθως 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 προετοιμασία ενός μενού.
Όλα τα σφάγια ελέγχονται από την κτηνιατρική υπηρεσία που παρευρίσκεται στα σφαγεία, και τα κρέατα εξετάζονται ως προς την καταλληλότητα τους και στη συνέχεια χαρακτηρίζονται. Τα κρέατα διατίθενται στην αγορά ως νωπά ή ως κατεψυγμένα.
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Το μαρινάρισμα στη μαγειρική
Το μαρινάρισμα είναι μία διαδικασία που δυναμώνει την 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 πορτοκάλι,
• λίγο λάδι και
• 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 στην μαρινάδα και βοηθάει να διατηρούν τα κρέατα την υγρασία
τους. Συνήθως μαρινάρουμε σε άγευστα και άοσμα λάδια όπως το ηλιέλαιο αλλά σε περιπτώσεις που θέλουμε πιο έντονη γεύση, χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. Τα μυρωδικά και τα
μπαχαρικά αφήνουν το κάθε ένα το ιδιαίτερο άρωμά του. Πολλές φορές προσθέτουμε στις
μαρινάδες και λαχανικά όπως κρεμμύδι, καρότο, σέλερυ 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 μείνουν σε μαρινάδα τουλάχιστον 24 ώρες μέχρι 2 ημέρες περίπου. Προσέχουμε βέβαια τα μικρότερα και πιο τρυφερά ίσως κομμάτια να μη τα μαρινάρουμε τόσο πολύ γιατί μπορεί να ψηθούν από τα οξέα της μαρινάδας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ψάρια και τα
θαλασσινά γενικότερα αλλά και τα λαχανικά, τα μαρινάρουμε από 30 λεπτά μέχρι 2 ώρες,
ενώ τα πουλερικά 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 κ.λπ.
Όπως όλες οι τεχνικές στην μαγειρική έτσι και το μαρινάρισμα έχει τα δικά του μικρά
μυστικά. Για σωστό μαρινάρισμα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε τα παρακάτω:
• Διατηρήστε τα μαριναρισμένα τρόφιμα πάντα στο ψυγείο
• Μαρινάρετε σε σκεύη ανοξείδωτα, γυάλινα για να μην απορροφούν μυρωδιές και
ξένες ουσίες. ασφαλίζουμε 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 μπύρα δίνουν αρωματικές μαρινάδες
Εάν λοιπόν θέλετε να μαρινάρετε κρέας, θα ξεκινήσετε από το κρασί (λευκό ή κόκκινο, ανάλογα τη σάλτσα που επιθυμείτε), θα προσθέσετε λίγες κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, λίγο σκόρδο τριμμένο για περισσότερη γεύση, θυμάρι ή μαντζουράνα, μερικούς
149

ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

κόκκους πιπέρι, μία κουταλιά μουστάρδα και θα καλύψουμε με το μείγμα το κρέας.
Αυτή βέβαια είναι η πιο κλασσική συνταγή για μαρινάρισμα αλλά με λίγη έμπνευση και
φαντασία μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ νόστιμους συνδυασμούς. Για παράδειγμα
ούζο, ξύδι, κόλιανδρο, χυμό λάϊμ και καυτερές πιπεριές για κοτόπουλο ή σόγια σος, τζίντζερ, λέμονγκρας και ριζόξυδο για πιο ανατολίτικες γεύσεις, ή ελαιόλαδο, βασιλικό,
σκόρδο, θυμάρι, κάππαρη και δεντρολίβανο για μεσογειακό άρωμα.
Η μαρινάδα μπορεί να γίνει ο ζωμός μέσα στον οποίο θα μαγειρευτεί το κρέας ή το
κοτόπουλο η να γίνει ακόμη και μία νόστιμη συνοδευτική σάλτσα. Δηλαδή αφού μαρινάρετε τα κρέατα ή τα ψάρια, τα στραγγίζετε πολύ καλά, τα σοτάρετε σε λίγο λάδι ή
βούτυρο, προσθέτετε την μαρινάδα και συνεχίζετε το μαγείρεμα. Αν όμως ψήσετε στη
σχάρα ή στο γκριλ το κρέας ή το ψάρι ή τα λαχανικά, βράζετε την μαρινάδα ξεχωριστά μέχρι να γίνει μία δεμένη σάλτσα, προσθέτετε αλατοπίπερο αν χρειάζεται και την
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. Στραγγίξτε το ψάρι στη συνέχεια και ψήστε το στη σχάρα ή στον φούρνο. Βράστε την μαρινάδα σε χαμηλή φωτιά για 10 λεπτά, αλατοπιπερώστε και έχετε έτοιμη
την σάλτσα του.

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, κόλιανδρο, κύμινο, ούζο.
• Για λαχανικά: ελαιόλαδο, σκόρδο, φρέσκα αρωματικά – θυμάρι, βασιλικό, δεντρολίβανο, μαντζουράνα, ρίγανη, μαϊντανό.
• Για μανιτάρια: ελαιόλαδο, ρίγανη, δεντρολίβανο, εστραγκόν, κόκκινο πιπέρι,
μουστάρδα, μαϊντανό
• Στις μαρινάδες δεν υπάρχουν περιορισμοί στους συνδυασμούς των υλικών. Αφήστε την φαντασία και την έμπνευσή σας να σας καθοδηγήσουν ώστε να δημιουργείτε κάθε φορά μία ξεχωριστή μαρινάδα που θα κάνει το κάθε πιάτο σας
μοναδικό.
• Οι μαρινάδες προσφέρουν την ιδανική λύση σε όσους θέλουν να δώσουν ξεχωριστή νοστιμιά στα ψητά και ταυτόχρονα να αποφύγουν τα πολλά καρυκεύματα
και τις λιπαρές σάλτσες, που επιβαρύνουν τον οργανισμό.
Το κρέας είναι πιο μαλακό όσο είναι πιο κοντά στο κόκκαλο,
διότι το κόκαλο περικλείεται από «τεμπέληδες» (μαλακούς) μυς
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Πίνακας 1. Αλλαντικά
Αλλαντικό: κρέας, πρόσθετα και βοηθητικές ύλες, θήκες (φυσικές ή τεχνητές).
Ανάλογα με την επεξεργασία τους διακρίνονται σε κατηγορίες (βλ. Πίνακα: Κατηγορίες αλλαντικών).
Προϊόντα

τεμάχια κρέατος

Ωμά, ωρίμανσης , μερικής ωρίμανσης (ημίξηρα),
θερμικής επεξεργασίας (βραστά αλλαντικά)

Παραδείγματα

σύγκοπτο κρέας

χοιρομέρι ωρίμανσης, παστουρμάς, προσούτο,
Χωριάτικα λουκάνικα, αέρος, πάριζα, λουκάνικα,
ζαμπόν, ωμοπλάτη, καβουρμάς
μορταδέλα

Χρήση

Ωρίμανσης, θερμικής επεξεργασίας,
καπνίσματος

Ωμά ή μαγειρεμένα.

Κατηγορίες αλλαντικών
Α. Ωμά αλλαντικά
Β. Αλλαντικά θερμικής επεξεργασίας
Γ. Αλλαντικά αέρος
Δ. Ημίξερα αλλαντικά

7.4. Ποτά
Κρασί, «πάντρεμα» με φαγητό
Το κρασί είναι το πιο πολυδιαφημισμένο αλκοολούχο ποτό. Η αξία του αναδείχθηκε και
από τις επιστημονικές έρευνες, οι οποίες απέδειξαν ότι το κόκκινο κρασί περιέχει πολλά
αντιοξειδωτικά. Ο συνδυασμός κρασί-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.
Η διαδικασία επιλογής, δοκιμασίας και συνδυασμού ενός κρασιού με το κατάλληλο πιάτο είναι γεμάτη με κανόνες και παγίδες, πράγμα που προκαλεί πονοκεφάλους σε όσους
αναλαμβάνουν το έργο αυτό. Παρ’ όλα 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.

Τρεις βασικοί κανόνες για να εξασφαλίσετε την επιτυχία των πωλήσεων και της αυξημένης ικανοποίησης:
• Η επιλογή του κρασιού είναι υποκειμενική και δε πρέπει να κρίνετε, είτε λεκτικά, είτε
με γλώσσα του σώματος (μορφασμό) κανέναν πελάτη για την επιλογή του!
• Καταμερίστε τον κατάλογό σας ως εξής: 60% τοπικά κρασιά, 30% ελληνικά, 10% ξένα)
• Σημειώστε στον κατάλογό των εδεσμάτων τις προτάσεις σας, δηλαδή τους συνδυασμούς. Έτσι θα διευκολύνετε τους πελάτες σας.
Το άρωμα του κρασιού μπορείτε να το διακρίνεται και να το κατηγοριοποιήσετε ανάμεσα σε:
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•
•
•
•
•

Λουλούδια
Μπαχαρικά
Καρπούς (ξηρούς, καφέ, κακάο, σοκολάτα, κλπ)
Αρωματικά βότανα
Φλοιό 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 γίνεται οι καλύτεροι σύμβουλοι της επιχείρησής σας.
Το κρασί συνοδεύει τα αρώματα της σάλτσας δηλαδή το πόσο έντονα είναι τα αρώματα και η γεύση της σάλτσας, όταν αυτή υπάρχει.
Συνοπτικά μπορεί να λεχθεί, επίσης, ότι στο συνδυασμό κρασιού – φαγητού επιδίωξη
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 οδηγεί τον καταναλωτή ποιο χρώμα κρασιού να επιλέξει. Συνήθως οι σκούρες σάλτσες είναι πιο έντονες σε μπαχαρικά ενώ οι λευκές χαρακτηρίζονται
από οξύτητα.
Μερικοί αντικειμενικοί κανόνες σχετικά με τη γεύση είναι οι εξής:
• Το ξινό πάει με το αφρώδες και το λευκό οίνο.
• Το πικρό πάει με κόκκινο οίνο.
• Το αλμυρό και το γλυκό πάνε με όλα.
• Τα λιπαρά (τηγανιτά) πάνε με λευκό ξηρό οίνο.
• Τα στεγνά (φιλέτα) ακολουθούνε τη σάλτσα.
• Οι γλυκόξινες γεύσεις επιθυμούνε το ροζέ οίνο.
Υπόψη πρέπει να λαμβάνεται, επίσης:
• Η εποχή του χρόνου. Την άνοιξη και το καλοκαίρι προτείνονται τα ροζέ και τα λευκά
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 προηγουμένως, η επιλογή ενός κρασιού που θα συνοδεύσει το γεύμα μας δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι οι καταναλωτές έχουν τα δικά τους γούστα και προτιμήσεις που αποτελούν άκρως προσωπική υπόθεση του καθενός. Ωστόσο, όταν έχουμε να συνδυάσετε ένα κρασί με ένα φαγητό η επιλογή είναι απλή, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω οδηγίες. Όταν όμως έχουμε περισσότερα
από ένα φαγητά ή πιάτα τότε το θέμα δεν είναι καθόλου απλό.
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Το σερβίρισμα του κρασιού
1. Το σωστό ποτήρι
Δεν 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, 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
προσδιορίσει 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 θερμοκρασία του κρασιού θα συνεχίσει να ανεβαίνει, άρα θα πρέπει να κρυώσουμε ελαφρά το κρασί πριν το σερβίρισμα.

3. Η σωστή σειρά σερβιρίσματος
• Τα κρασιά σερβίρονται με βάση τον οινοπνευματικό τους βαθμό. Πρώτα τα χαμηλόβαθμα και μετά τα ψηλόβαθμα.
• Τα ελαφρά σε αρώματα πριν τα πλούσια.
• Τα λευκά πριν τα ερυθρά. Με εξαίρεση τα γλυκά αφρώδη ή τα αρωματικά.
• 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 τα «της θερμοκρασίας δωματίου». Εξαίρεση αποτελούν τα
αφρώδη και τα αρωματικά που σερβίρονται στο τέλος παγωμένα. Όσον αφορά τη
θερμοκρασία δωματίου αυτή κυμαίνεται μεταξύ 12° Κελσίου και 20° Κελσίου.
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• Ένα πλούσιο κόκκινο κρασί, ποτέ δεν 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
ετοιμάστηκε 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 (apéritif) 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 κρασιά με τανίνες
• τα ξηρά πριν από τα γλυκά
Να θυμάστε ότι ποτέ δε 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
φέρνετε μόνο εάν σας στο 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
χρειάζεται αρκετές ώρες πριν την κατανάλωσή του. Για ένα ώριμο μια-δυο ώρες είναι αρκετές. Ένα παλιό κρασί πάλι, δεν χρειάζεται καθόλου χρόνο πριν τη μετάγγιση του.
Όπου και αν διατηρείται το κρασί (ερμάριο, κελάρι), η σωστή θερμοκρασία και η απουσία κραδασμών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι φιάλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση. Στην περίπτωση των κόκκινων κρασιών τα οποία δημιουργούν ίζημα, η φιάλη
θα πρέπει να τοποθετείται όρθια τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη μετάγγιση σε μια καράφα.

Παραδείγματα και εφαρμογές:
Απεριτίφ: Είναι κυρίως ξηροί καρποί, φύλλα σφολιάτας γεμιστά, καναπεδάκια, κράκερ,
διάφορα σαλέ: συνοδεύονται με λευκά ξηρά κρασιά ή αφρώδη ξηρά.
Ορεκτικά: Συνήθως περιέχουν πληθώρα λαχανικών, αρωματικά βότανα, αυγά, λουκάνικα καπνιστά, αλλαντικά: συνοδεύονται με λευκά ξηρά ή ροζέ ή νεαρά ελαφρά κόκκινα.
Ομελέτες και διάφορα σουφλέ με αυγό: λευκό γλυκό.
Τα ορεκτικά που βασίζονται στα θαλασσινά όπως: στρείδια, καραβίδες, αστακός, χαβιάρι,
καπνιστός σολομός, συνοδεύονται με αφρώδη κρασιά και σαμπάνιες.
Σούπες: Σε γενικές γραμμές ένα απαλό κόκκινο κρασί αποτελεί μιαν ανεκτή κατάσταση παρ’ όλο που δύο υγρά ταυτόχρονα στο στόμα δεν συνδυάζονται. Εξειδικεύοντας την
κάθε περίπτωση, υπάρχουν αρκετές επιλογές για όσους επιθυμούν να συνοδεύσουν και τις
σούπες με κρασί.
Τραχανάς, μανιταρόσουπα, ψαρόσουπα, μαγειρίτσα: φρουτώδη λευκά ξηρά.
Σούπες οσπρίων όπως: φασόλια, φακές, χούμοι: ελαφρά κόκκινα.
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Πάστες, πίτσες, ρύζι: Γενικά οι πάστες και οι πίτσες δένουν θαυμάσια με τα κόκκινα κρασιά ανάλογα πάντοτε και με τη σάλτσα, χωρίς να αποκλείεται και ένα λευκό με ψηλή οξύτητα.
Μακαρόνια του φούρνου με κιμά, κανελόνια με κιμά, λαζάνια με κιμά, κριθαράκι με κρέας, κρεατόπιτες, πίτσες: ελαφρύ κόκκινο ή κόκκινο αρωματικό.
Πίτσα και σπαγέτο χωρίς κρέας, διάφορες πίτες λαχανικών, τάρτες λαχανικών, ρύζι λευκό
για χορτοφάγους: ξηρό λευκό ή ξηρό αφρώδες.
Ψάρια: Εδώ κανόνας απαράβατος είναι το λευκό κρασί που με την ψηλή οξύτητά του μειώνει την έντονη γεύση των ψαριών. Από την άλλη οι τανίνες του κόκκινου κρασιού αναδεικνύουν 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: λευκά ξηρά.
Τόνος, ξιφίας, παλαμίδα, ψάρια του φούρνου: λευκά παλαιωμένα ή δυνατά ροζέ ή ελαφρά
κόκκινα, ανάλογα με τη σάλτσα που τα συνοδεύει.
Ψάρια με αρωματική σάρκα: γόπες, σάρπα, μπαρμπούνι, πέστροφα: λευκό αρωματικό ή
μοσχάτο λευκό ξηρό.
Ψάρια σχάρας ή βραστά, όπως φαγκρί, συναγρίδα, τσιπούρα, λαβράκι, σαργοί, ροφός:
ξηρά λευκά φρουτώδη.
Κρέατα: Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο συνδυασμός των κρεάτων με το κρασί εξαρτάται
από το χρώμα τους, τη σύσταση 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 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 ρίφι 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 ρίφι ή μοσχάρι μαγειρεμένο: Κόκκινο ελαφρό ή μέτριο μαλακό ή δυνατό αρωματικό.
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 – ερίφι: Κόκκινα λεπτά και γεμάτα κρασιά.
Σούβλα από αρνί – ρίφι: Πικάντικο, γεμάτο κόκκινο κρασί, όπως Shiraz, Cabernet
Sauvignon.
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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, καθώς και η προέλευσή
τους τόσο διαφορετική που κάνει δύσκολη την επιλογή ενός κρασιού.
Το fondue τυριών χρειάζεται αρωματικά και ξηρά κρασιά, όπως ένα Sauvignon blanc (ο
τέλειος συνδυασμός).
Τα κατσικίσια τυριά με το έντονο και χαρακτηριστικό άρωμά τους χρειάζονται λευκά αρωματικά κρασιά. Δοκιμάστε ένα Sauvignon blanc ή ένα ώριμο Syrah, που θα δράσει συμπληρωματικά.
Φρούτα, γλυκά και επιδόρπια: Εδώ γενικός κανόνας είναι πως ορισμένα φρούτα όπως:
μανταρίνια, πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ, ακτινίδια, ανανάς, ορισμένα γλυκά με βάση τη σοκολάτα, καθώς και τα παγωτά δεν δένουν με το κρασί.

Φρούτα
Πεπόνι, μοσχάτα σταφύλια: Μοσχάτο γλυκό κρασί.
Μήλα, αχλάδια, φράουλες, βατόμουρα: Λευκό γλυκό κρασί, όπως Visanto, Σάμου.

Γλυκά
Μηλόπιτα, Κέικ, Cheesecake, ξηρά ή παστά φρούτα: Κουμανδαρία, Visanto.
Δύσκολες γεύσεις για συνδυασμό:
Σοκολάτα. Η Μαυροδάφνη όμως, (γλυκιά και με το άρωμα σοκολάτας που διαθέτει), θα
τα βγάλει πέρα μια χαρά, όπως και ένα Μοσχάτο.
Λεμόνι και ξύδι. Πολύ δυνατές γεύσεις και θα χρειαστούν ένα πολύ αρωματικό κρασί με
αυξημένη οξύτητα για να ανταπεξέλθει. Η απάντηση είναι Μοσχοφίλερο.
Σπανάκι. Όταν συνδυαστεί με τα κόκκινα κυρίως κρασιά δημιουργεί δυσάρεστη μεταλλική γεύση. Αν όμως του προσθέσουμε λίγο λεμόνι, ένα λευκό κρασί με υψηλή οξύτητα είναι ό,τι χρειάζεται.
Παστά ψάρια. Δύσκολο για τους ξένους, ευτυχώς για εμάς τους Έλληνες είναι ό,τι πιο
απλό. Προτείνετε μια Ρετσίνα!
Αυγά. 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. Διαλέξτε κρασί βασιζόμενοι στα υπόλοιπα συστατικά με τα οποία είναι μαγειρεμένο ή συνοδεύεται το
αυγό (σάλτσες κ.λπ.) ή συνοδεύστε το με σαμπάνια. Αποφύγετε τα ταννικά κρασιά, δηλαδή τα κόκκινα, και αυτά που έχουν ωριμάσει σε βαρέλι.
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.
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Από λευκά σταφύλια: Αθήρι, Αηδάνι, Ασύρτικο, Βηλάνα, Δαφνί, 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. Σ’ αυτή βρίσκονται υποχρεωτικές και προαιρετικές ενδείξεις σύμφωνα με την εθνική
και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εάν ο καταναλωτής μπορεί να τις αποκωδικοποιεί τότε θα 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, Π.Ο.Π. , Ο.Π.Ε. κ.λπ.).
2. το όνομα του εμφιαλωτή (.... ίσως ο βασικότερος παράγοντας πάνω στην ετικέτα
και μέσα στην φιάλη!).
3. ο ονομαστικός όγκος της φιάλης. Επιτρεπτά δεν είναι όλα τα μεγέθη φιαλών, παρά
μόνο τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια του 0,75 lt και του 1 λίτρου. Η πιο μικρή
φιάλη κρασιού είναι 0, 187 lt.
4. αλκοολικός τίτλος του περιεχομένου κρασιού. Αναφέρεται στην επί τοις εκατό περιεκτικότητα 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 κ.λπ.
Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τέσσερεις ποιοτικές κατηγορίες κρασιών:

i. Επιτραπέζιοι Οίνοι (Vins de Table)
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις ποικιλίες και περιοχές προέλευσης των σταφυλιών και οι οινοποιοί εκμεταλλεύονται την ελευθερία αυτή για την παραγωγή αρίστων κρασιών cuvée.
Αντίστοιχα όμως δεν μπορεί να αναφέρει 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 χαρακτηριστεί ως οινοπαραγωγική περιοχή, συνήθως μια Περιφερειακή Ενότητα (π.χ. Τοπικός
Οίνος Ηρακλείου, Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Τοπικός Οίνος Πελοποννήσου, Τοπικός Οίνος Θεσσαλίας, κ.λπ.).
Για να μπορέσει ένας παραγωγός να χρησιμοποιήσει τον όρο «Τοπικός» θα πρέπει:
• Τα σταφύλια που χρησιμοποιεί να προέρχονται από την συγκεκριμένη περιοχή, η
οποία αναφέρεται στην ετικέτα και είναι νομοθετημένη για Τοπικούς Οίνους.
• Τα σταφύλια προέρχονται από ποικιλίες που αναγράφονται στην νομοθεσία αναγνώρισης 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 την τελική έγκριση και την
νομοθέτησή της.
• Η απόδοση των αμπελιών να μην υπερβαίνει κάποιο συγκεκριμένο όριο (συνήθως τα
1100 κιλά ανά στρέμμα)..
• Το κρασί να κυκλοφορεί σε αριθμημένες φιάλες
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iii. Οίνοι Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ/PDO)
Πρόκειται για οίνους ανωτέρας ποιότητας, που προέρχονται από συγκεκριμένες τοποθεσίες, ποικιλίες σταφυλιών και τρόπο παραγωγής. Η ελληνική νομοθεσία έχει προσδιορίσει 27
μικρές οινοπαραγωγικές περιοχές προέλευσης ποιοτικών οίνων, όπως π.χ. Νεμέα, Πάτρα,
Μαντινεία, Νάουσα, Γουμένισα, Σάμος, Λήμνος, Ρόδος, Πεζά, Αρχάνες, Ραψάνη, κ.λπ. Τα
κρασιά αυτά φέρουν στο στόμιο κρατική, αριθμημένη, κόκκινη ταινία ελέγχου45.

Φιάλη ΠΟΠ. Χαρακτηριστικό η κόκκινη ταινία.

Ο όρος Ονομασία Προέλευσης που 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.
Να σημειωθεί πως βιολογικό κρασί δεν υφίσταται, παρά μόνο κρασί από βιολογικό σταφύλι. Αυτό εξηγείται με το γεγονός ότι στο κρασί προστίθεται για λόγους συντήρησης «θειώδη», χημικό συντηρητικό.

27 γεωγραφικές ζώνες κρασιών ΠΟΠ στην Ελλάδα.
45.	Η επικόλληση μιας μπλε ή κόκκινης ταινίας στο επιστόμιο είναι καθαρά μια διοικητική και όχι μια ποιοτική εγγύηση.
Υπάρχουν κρασιά χωρίς ταινία που είναι αξιοζήλευτα.
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iv. Οίνοι Ελεγχομένης Ονομασίας Προελεύσεως (O.Π.Ε./ ΑΟC)
Πρόκειται για φυσικούς γλυκείς οίνους ποιότητας συγκεκριμένων ποικιλιών σταφυλιών και
περιοχών (π.χ. Μαυροδάφνη Πατρών, Μοσχάτος Ρίου, Μοσχάτος Σάμου, κ.λπ.). Τα κρασιά
αυτά φέρουν στο στόμιο κρατική, αριθμημένη, μπλε ταινία ελέγχου.

Φιάλη ΟΠΕ. Χαρακτηριστικό η μπλε ταινία.

v. Λοιποί Τύποι / Είδη Κρασιών
Α. RESERVE – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ: Οίνοι Ο.Π.Ε. και Ο.Π.Α.Π. με παλαίωση τουλάχιστον 3
έτη οι ερυθροί, 2 έτη οι λευκοί.
Β. GRAND RESERVE: Οίνοι Ο.Π.Α.Π. με παλαίωση τουλάχιστον επί 4 έτη οι ερυθροί, 3
έτη οι λευκοί. CAVA: Επιτραπέζιοι οίνοι με παλαίωση τουλάχιστον 3 έτη οι ερυθροί, 2 έτη
οι λευκοί.
Γ. ΡΕΤΣΙΝΑ ονομασία κατά παράδοσιν: Επιτραπέζιος λευκός ξηρός οίνος συγκεκριμένης περιοχής, π.χ. 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 εκείνα τα
χαρακτηριστικά που χωρίζουν τα κρασιά στους παρακάτω τύπους:
• Ως προς τη γεύση: ανάλογα με τη γλυκύτητα, την περιεκτικότητα του 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 το άνθρακα: ανάλογα με την περιεκτικότητα τους σε
διοξείδιο του άνθρακα τα κρασιά διακρίνονται σε ήσυχα, ημιαφρώδη και αφρώδη.

Μπύρα
Η μπύρα φτιάχνεται αποκλειστικά από νερό, μαγιά, βύνη και λυκίσκο. Βύνη είναι το φυτρωμένο δημητριακό46. Λυκίσκος είναι 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. Αυτό που τις διαφοροποιεί είναι η μαγιά και κατά επέκταση η ζύμωση. Η θερμοκρασία της, για την ακρίβεια. Όσο πιο υψηλή είναι (από 15 - 23 βαθμούς), τόσο πιο σκουρόχρωμη και έντονη γευστικά είναι η μπίρα. Σε
46. Στο κριθάρι, τα φυσικά ένζυμα μετατρέπουν μέρος του αμύλου σε σάκχαρα κι έτσι προκύπτει η βύνη, που με τη βοήθεια των μυκήτων, της μαγιάς, μετατρέπει τα σάκχαρά της σε αλκοόλ και διοξείδιο του άνθρακα. Η μπίρα είναι «προϊόν ζύμωσης», όπως η σαμπάνια.
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αυτήν 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 κατηγορίες47:
Lager: Ξανθιά μπίρα χαμηλής ζύμωσης, είδος που αντιπροσωπεύει το 90% της παγκόσμιας παραγωγής μπίρας. Κατά βάση το χρώμα τους είναι ξανθό, αλλά συναντάμε και
σκούρες (dark) όπως και κόκκινες (red).
Pilsener: Υποκατηγορία των Lager. ξανθιά μπίρα με εντονότερη γεύση λυκίσκου
Ale: μπίρες ταχείας ζύμωσης που έχουν φρουτώδες άρωμα, τη γεύση καραμέλας,
μπαχαρικών, κακάο και καφέ (Αγγλία, Βέλγιο, Ιρλανδία και ΗΠΑ).
Weiss: σταρένιες (40% -70%) μπίρες με θολό χρώμα και έχει υψηλή περιεκτικότητα
σε διοξείδιο 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 χρησιμοποιούν.
Abbey. Δεν παράγονται σε μοναστήρι αλλά ζυθοποιούνται όπως οι trappiste ή 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 στυλ
Τα χρώματα της γεύσης (ξανθές, μελαχρινές και κόκκινες)
Κάθε μπίρα ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής λαμβάνει το δικό της χρώμα. Οι μελαχρινές ή μαύρες μπίρες αποκτούν το σκούρο χρώμα τους επειδή οι παραγωγοί τους καβουρντίζουν 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 -«της μπίρας», περνάμε στις μεγάλες τουλίπες, στα Flutes,
στα στρογγυλά με κοντό πόδι και στα δεκάδες ποτήρια που φιλοξενούν μπίρες και πρέπει
να ομολογήσουμε πως το ένα είναι ωραιότερο από το άλλο. Οι «εχθροί» της μπίρας είναι το
σαπούνι, τα λίπη, το απορρυπαντικό του πλυντηρίου πιάτων. Συγκεκριμένα:
• Οι καλύτερες μπύρες είναι οι «φρέσκιες» (φρεσκοεμφυαλωμένες). Δείτε την ημερομηνία λήξης πριν αγοράσετε.
• Οι μπύρες στα σκουρόχρωμα μπουκάλια διατηρούνται καλύτερα. Γι’ αυτό ορισμένες εταιρίες στα πράσινα μπουκάλια τοποθετούνε χαρτόνι, ώστε να μην αλλοιώνει
το φως του ήλιου το περιεχόμενο.
• Τα «τενεκεδάκια» είναι πιο οικονομικά και δε πιάνουν χώρο. Από πλευράς οικολογίας δεν ενδείκνυνται.
47. Πήγή: Επίσημη Ιστοσελίδα Αθηναϊκής Ζυθοποιίας: http://athenianbrewery.gr
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• Ξεπλύνετε το ποτήρι της μπίρας καλά, με άφθονο κρύο νερό και γυρίζοντάς 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.
• Δεν υπάρχει λόγος να σκουπίσετε το ποτήρι, μια και η μπίρα περιέχει 95% νερό.
Υπάρχει 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 έχοντας το ποτήρι στο ψυγείο, όχι στην κατάψυξη.
• Πριν ανοίξετε το μπουκάλι, σηκώστε το στο φως και δείτε αν γύρω στο λαιμό του
σχηματίζονται μεγάλες μπουρμπουλήθρες. Αν ναι, σημαίνει ότι έχει πρόσφατα ταρακουνηθεί και πρέπει να περιμένετε να ησυχάσει.
• Σερβίρετε την μπύρα σε απόσταση το πολύ 1 εκατοστό από το χείλος του ποτηριού,
ώστε να εσωκλείσει τα αρώματα (flavor) μέσα στο ποτήρι. Κρατήστε το ποτήρι γυρτό στις 45ο κι αρχίστε να σερβίρετε την μπίρα χύνοντάς τη στα τοιχώματα του ποτηριού. Σταδιακά αρχίζετε να σηκώνετε το ποτήρι και περίπου από τη μέση και μετά,
ρίχνετε πιο ζωηρά την μπίρα προκειμένου να σχηματιστεί ένας ωραίος αφρός 1 εκατοστού.

Πάντρεμα μπύρας με εδέσματα
Δεν ταιριάζουν όλες οι μπίρες με κάθε έδεσμα, γι’ αυτό και ένας sommelier οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για τις γευστικές συζυγίες που επιτείνουν τη γαστρονομική απόλαυση.
• 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:
Weiss:

Caesar salad, 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 gorgonzola 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).
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Stout (κόκκινη):

οστρακοειδή, , τηγανιτά κόκκινα ψάρια.

Pilsener & Lager:

Πράσινες σαλάτες με βινεκρέτ, φαγητά με κιμά και σάλτσα τομάτα, φαγητά με
θαλασσινά (μύδια, στρείδια, φούσκες), λιπαρά ψάρια, ψάρια & μαλάκια τηγανιτά,
χοιρινό ψητό/τηγανιτό, 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, λουκάνικα και
καπνιστά αλλαντικά, τυρί brie, τυρί gorgonzola ή ροκφόρ.

Ale (κόκκινες):

Λαδερά (Φασολάκια, μπάμιες μπριάμ, ιμάμ μπαϊλντί), οποιοδήποτε με σάλτσα τομάτα,
χοιρινό ψητό/τηγανιτό, γλυκόξινες παρασκευές.

Ale (χρυσή):

Γεμιστά λαχανικά με κιμά, καπνιστά θαλασσινά και πουλερικά, λιπαρά ψάρια,
οστρακοειδή, ψάρια με σκληρή σάρκα και χωρίς λίπος (κολιός, ζαργάνα, σαρδέλα,
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 (φράουλες, βατόμουρα, δαμάσκηνα).

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 του 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 τις περισσότερες φορές 36 με 45 αλκοολικούς βαθμούς. Το τσίπουρο δεν πρέπει 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, διάφορες αρωματικές ουσίες, όπως γλυκάνισος, μάραθος κ.ά. ή στην Κρήτη φύλλα καρυδιάς. Ο γλυκάνισος είναι η αιτία του «ασπρίσματος» του τσίπουρου όταν προστίθεται νερό ή πάγος.
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8. Ετικέτες τροφίμων & Προβληματισμοί τροφίμων
8.1. 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 συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο που το συνοδεύουν. Είναι γεγονός
ότι σήμερα επικρατεί ένας πλουραλισμός ετικετών, σημάτων, συμβόλων, ισχυρισμών, περιγραφών 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!
Διερχόμενοι στους διαδρόμους του σουπερμάρκετ ή περιπλανώμενοι στους καταλόγους εταιριών, 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 γρήγορα και αποτελεσματικά τα στοιχεία που οι πελάτες σας επιζητούν ερχόμενοι ή
επιλέγοντας την επιχείρησή σας.
Εμπορική ονομασία του προϊόντος. Η εμπορική ονομασία (το brand name) του προϊόντος είναι αυτή που κάνει το προϊόν αναγνωρίσιμο. Πολλές εμπορικές ονομασίες είναι ξενικές όπως π.χ. Petit-beur (πετι-μπερ) ή baking-powder (μπέικιν-πάουντερ). Άλλες εμπορικές ονομασίες είναι νομικά κατοχυρωμένες στην εταιρία που τα παράγει π.χ. Coca-Cola ή
Pepsi. Στην περίπτωση αυτή δίπλα στην εμπορική ονομασία γράφει τη φράση «σήμα κατατεθέν». Αυτή η φράση σημαίνει ότι και το όνομα και ο λογότυπος (ο τρόπος γραφική
παρουσίασης) ανήκουν στην εταιρεία που παράγει στο συγκεκριμένο προϊόν. Σπανιότερα
χρησιμοποιούνται 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. Π.χ. «από φυσικό χυμό πορτοκάλι», «μπισκότα βουτύρου με σταφίδες»
Χώρα παραγωγής προϊόντος. Αναφέρεται η χώρα όπου παράγεται ή συσκευάζεται το
προϊόν. Π.χ. «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 συνήθως ακολουθεί τη δήλωση για τη χώρα παραγωγής. Π.χ. «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
κατοχυρωμένος στην εταιρία που παράγει ή διανέμει το προϊόν π.χ. ΑΒ ή 365. Δίπλα στον
λογότυπο 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 γιατί όλες πια οι εταιρείες έχουν κατοχυρωμένο το λογότυπο τους.
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Καθαρό βάρος προϊόντος. Αναγράφεται σε μονάδες όγκου για τα υγρά (π.χ. λάδια),
και σε μονάδες βάρους για τα στερεά (π.χ. ζυμαρικά) και ημιστερεά (π.χ. γιαούρτια). Δίπλα στο καθαρό βάρος του προϊόντος αναγράφεται η ένδειξη κ.β. ή n.w. ή ποιο συχνά με
το σύμβολο e.

Παραδείγματα βασικών μονάδων όγκου και βάρους:
Για ένα κουτάκι αναψυκτικού
330 κ.ε. (κυβικά εκατοστά) = 330 mL = 33 cL = 0,33 L e
Για ένα μπουκάλι νερό: 0,5 L = 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
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 (π.χ. γαλακτοκομικά, κρέατα). Στην ετικέτα
αυτή αναφέρεται το σύμβολο της χώρας παραγωγής (GR για την Ελλάδα, IT για την Ιταλία
κτλ), ένας κωδικός της μονάδας παραγωγής και το σύμβολο τη EU της ευρωπαϊκή ένωσης.

«Παράθυρο προϊόντος». Αν και δεν είναι στοιχείο επισήμανσης αναφέρεται στις επιφάνειες 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, την εμφάνιση και το 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 προτείνει η παραγωγός εταιρεία. Η τιμή αγοράς του προϊόντος αναγράφεται σε ξεχωριστά αυτοκόλλητα (επί της συσκευασίας) ή σε καρτελάκια (επί του χώρου προβολής).
Κωδικός αριθμός προϊόντος. Είναι ένας πολυψήφιος κωδικός ο οποίος συνήθως εμφανίζεται με τον ιστογραμμικό κώδικα (barcode). Ο ποιο συνηθισμένος κωδικό είναι ο ΕΑΝ
13 όπου τα 3 πρώτα ψηφία δηλώνουν τη χώρα παραγωγής, τα επόμενα 4 την εταιρεία
παραγωγής, τα επόμενα 5 το εμπορικό προϊόν και τέλος ένα ψηφίο ελέγχου.
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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.
Κατηγορία συστατικού

Ονομασία

Λίπη και έλαια (εκτός από ελαιόλαδο)

Το επίθετο «φυτικό» ή «ζωικό» πριν από τη λέξη
«λίπος» ή «έλαιο» ανάλογα με την περίσταση ή/
και με ένδειξη τη φυτική ή ζωικής προέλευσης.
Αν είναι υδρογονωμένο προηγείται ο όρος
«υδρογονωμένο»

Άλευρα από δύο ή περισσότερα δημητριακά

«αλεύρι» με αναφορά των δημητριακών
προέλευσης σε φθίνουσα σειρά

Άμυλα και άμυλα τροποποιημένα με φυσικές ή
ενζυμικές μεθόδους

«άμυλο»

Όλα τα είδη αλιευμάτων που αποτελούν
συστατικό άλλου τροφίμου, εφόσον η ονομασία
και παρουσίαση του τροφίμου αυτού δεν
αναφέρεται 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
υπερβαίνουν το 2% κατά βάρος τροφίμου

«καρύκευμα» ή «μίγμα καρυκευμάτων»

Όλα τα κόμμεα που χρησιμοποιούνται ως βάση
μαστίχης

«βάση μαστίχας»

Όλα τα τετριμμένα προϊόντα ψημένων
δημητριακών

«τρίματα» ή «νιφάδες», ανάλογα με την
περίσταση, 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 μίγματα
αυτών

«πρωτεΐνες γάλακτος»

Βούτυρο κακάο από συμπίεση, εξώθηση ή
διύλιση

«βούτυρο κακάο»

Όλα τα κρυσταλλωμένα φρούτα σε
περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει το 10% κατά
βάρος τροφίμου

«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 την χρηματική του αξία (π.χ. σοκολάτα γάλακτος: περιέχει 30% σε κακαόμαζα, μοσχαρίσιο λουκάνικό: περιέχει 80%).
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

Διαυγαστικά

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

Διατροφικά συμπληρώματα

Διογκωτικά αρτοποιίας

Θρεπτικές ύλες ζυμών

Λιπαντικά και υλικά επικάλυψης

Η σήμανση των προσθέτων γίνεται με την αναγραφή της κατηγορίας του και το επίσημο όνομα του ή με τον κωδικό αριθμό Ε (χωρίς να αναφέρεται απαραίτητα το όνομα του
προσθέτου). Π.χ. «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 δημητριακά που σχετίζονται με την εμφάνιση της ασθένειας «κοιλιοκάκη», ψάρια και οστρακοειδή (μύδια, στρείδια, γαρίδες, κ.λπ.), αυγά, σόγια, γάλα, ξηροί καρποί, σέλινο, μουστάρδα και προϊόντα με βάση τη μουστάρδα (σινάπι), σπόροι σησαμιού, θειώδεις ενώσεις. Όταν
αυτά ή προϊόντα τους αποτελούν μέρος των συστατικών του προϊόντος αυτό θα πρέπει να
επισημαίνεται ξεχωριστά. π.χ. «προσοχή: περιέχει σκόνη αυγού» ή «σήμανση για αλλεργιογόνο: περιέχει φουντουκέλαιο».
Μπορεί όμως να υπάρχει και η υποψία του αλλεργιογόνου οπότε μπορεί να υπάρχει σήμανση όπως π.χ. «επεξεργάζεται σε μονάδα όπου χειρίζεται σουσάμι», άσχετα αν το προϊόν
δε περιλαμβάνει σουσάμι ως συστατικό.
Μια ιδιαίτερη περίπτωση σήμανσης αφορά τη με διατροφή ατόμων που πάσχουν από
φαινυλκετονουρία, μια σχετικά σπάνια δυσανεξία. Στην περίπτωση αυτή η σήμανση μπορεί να διατυπώνεται όπως π.χ. σήμανση για άτομα που πάσχουν από φαινυλκετονουρία:
περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης. Αυτή η σήμανση συναντάται συνήθως σε προϊόντα που πε166
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ριέχουν ασπαρτάμη ως γλυκαντική ύλη ή υποκατάστατο της ζάχαρης σε πολλά διαιτητικά τρόφιμα.

8.2 Ημερομηνία λήξης
Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος αποτελείται από συνήθως από τα βασικά στοιχεία ημερομηνίας 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 3 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 παρόμοια 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
κανονικά μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την παρασκευή τους.
• Ξύδια, Μαγειρικό αλάτι, Ζάχαρη
• Προϊόντα ζαχαροπλαστικής που αποτελούνται από ζάχαρα αρωματισμένα ή και
χρωματισμένα.
• 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 (π.χ. αυγά,
γαλακτοκομικά, προσυσκευασμένα κρέατα).
ii. Σε κάποια κατεψυγμένα προϊόντα προτείνονται 2 οι περισσότερες ημερομηνίες λήξης ανάλογα με τη θερμοκρασία της κατάψυξης (βλ. #23 για τα αστεράκια κατάψυξης).
iii. Σε πολλές συσκευασίες η υπάρχει ένδειξη για το που πρέπει να κοιτάξετε για να
βρείτε την ημερομηνία λήξης π.χ. «ανάλωση πριν από … βλέπε στο πώμα ή τον
πάτο της συσκευασίας»
Αριθμός παρτίδας παραγωγής. Είναι ένας δυσνόητος κωδικός για εμάς αλλά σημαντικός για την εταιρεία παραγωγής γιατί δείχνει σε πια γραμμή παραγωγής και σε πια παρτίδα παραγωγής 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:
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Ποσοτικοί: π.χ. «20% περισσότερο προϊόν», «2 + 1 δώρο»
Ποιοτικοί: π.χ. «πιο τραγανά» «τώρα πιο φρέσκα»
Οικονομικοί: π.χ. «20 λεπτά φθηνότερο»
Κοινωνικοί: π.χ. νηστίσιμο (για χριστιανούς), kosher ή κόσερ (για εβραίους), halal ή χαλάλ (για μουσουλμάνους),
Γεωγραφικοί: π.χ. 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 100g 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 g κοινής ζάχαρης
(περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού).
• ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: όταν η ενεργειακή αξία έχει μειωθεί κατά 30 % τουλάχιστον, με ένδειξη του ή των χαρακτηριστικών που μειώνουν τη συνολική ενεργειακή αξία του τροφίμου (π.χ. 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 g κοινής ζάχαρης (περίπου
1 κουταλάκι του γλυκού).
• ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ: όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 3 g λιπαρών ανά
100 g για στερεές τροφές ή 1,5 g λιπαρών ανά 100 mL για υγρές τροφές (1,8 g λιπαρών ανά 100 mL για το ημιαποβουτυρωμένο γάλα).
• ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΡΑ: όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,5 g λιπαρών ανά
100 g 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 g ανά 100 g για
στερεές τροφές ή 0,75 g ανά 100 mL για υγρές τροφές και, σε κάθε περίπτωση, το
άθροισμα των κορεσμένων λιπαρών οξέων και των trans λιπαρών οξέων δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 10 % της ενεργειακής αξίας.
• ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ: όταν το άθροισμα των κορεσμένων λιπαρών και των
trans λιπαρών οξέων δεν υπερβαίνει τα 0,1 g κορεσμένων λιπαρών ανά 100 g ή
100 mL.
• ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΑ: όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 5 g σακχάρων ανά 100 g για στερεές τροφές ή 2,5 g σακχάρων ανά 100
mL για υγρές τροφές.
• ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΧΑΡΑ: όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,5 g σακχάρων
ανά 100 g 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.
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• ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ/ΑΛΑΤΙ: όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,12 g νατρίου, ή ισοδύναμη ποσότητα αλατιού, ανά 100 g 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 g νάτριου, ή ισοδύναμη ποσότητα αλατιού, ανά 100 g ή ανά
100 mL. Ο ισχυρισμός αυτός δεν χρησιμοποιείται για τα φυσικά μεταλλικά νερά και
τα άλλα νερά.
• ΧΩΡΙΣ ΝΑΤΡΙΟ Ή ΑΛΑΤΙ: όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,005 g νάτριου, ή ισοδύναμη ποσότητα αλατιού, ανά 100 g.
• ΠΗΓΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΙΝΩΝ: όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 3 g εδώδιμων ινών
ανά 100 g ή τουλάχιστον 1,5 g εδώδιμων ινών ανά 100 Κcal.
• ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ: όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον
6 g εδώδιμων ινών ανά 100 g ή τουλάχιστον 3 g εδώδιμων ινών ανά 100 Κcal.
• ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: όταν τουλάχιστον το 12 % της ενεργειακής αξίας του τροφίμου
παρέχεται 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».
• 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 τουλάχιστον κατά 30 % σε σύγκριση με ένα παρόμοιο προϊόν.
• ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ): όταν η περιεκτικότητα 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
συνοδεύεται από ένδειξη του ή των χαρακτηριστικών που καθιστούν το προϊόν μειωμένων θερμίδων (light ή lite), π.χ. «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, π.χ. με ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή, με SMS, με
συλλεκτικά κουπόνια δώρων (επί ή εντός της συσκευασίας),
νια και θα κερδίσετε μια συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση

πχ. συλλέξτε 12 κουπό169
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Διατροφική ετικέτα. Περιλαμβάνει:
i.	βάρος μερίδας (όταν δεν αναφέρεται θεωρούνται τα 100g ή τα 100mL),
απόδοση σε ενέργεια ανά 100g ή 100mL ή/και ανά μερίδα *
ii. διατροφική ανάλυση, συνήθως με 2 μορφές

Μορφή Ι :
μακροθρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες) ανά 100 g ή 100mL ή/και
ανά μερίδα

Μορφή ΙΙ :
• μακροθρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες) ανά 100g ή 100 mL ή/
και ανά μερίδα
• μικροθρεπτικά συστατικά (βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, νάτριο, ζάχαρη, χοληστερόλη,
φυτικές ίνες, κορεσμένα λιπαρά κτλ) ανά 100 g ή 100 mL ή/και ανά μερίδα **
• κάλυψη της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης (ΣΗΠ) από τα μικροθρεπτικά συστατικά,***
• οδηγίες για ειδικές δίαιτες (π.χ. 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 μικροθρεπτικά συστατικά μπορεί να αναφέρονται σε χιλιοστόγραμμα (mg) ή σε μικρογραμμάρια (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 3
τουλάχιστον θρεπτικά συστατικά από αυτά που αναφέρονται στη διατροφική ετικέτα.

Οδηγίες προς τους καταναλωτές για
• Μεταφορά: π.χ. «μη πλαγιάζετε τη φιάλη»
• Αποθήκευση: π.χ. «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: π.χ. «σχίστε εδώ», «τραβήξτε την προστατευτική ταινία»
ή ✂…………………κόψτε εδώ (και άλλα σήματα)
• Μαγείρεμα: π.χ. «αφαιρέστε το κάλυμμα πριν το βάλετε στο φούρνο», «τοποθετείστε
το σε προθερμασμένο φούρνο 150°C για 20΄»
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360W
(για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων σε ορισμένη ισχύ)

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, π.χ.

(αναφέρονται ενδεικτικά)
τεχνικά σήματα: δε μας αφορούν ως καταναλωτές αλλά είναι οδηγοί για την τελική συναρμογή και εκτύπωση της συσκευασίας
χρωματικός οδηγός εκτύπωσης

τεχνικά σήματα συναρμογής

οικολογική σήμανση σχετική με την καθαριότητα των δημοσίων χώρων, τη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών υλικών, την ανακύκλωση κτλ.

κρατήστε το περιβάλλον καθαρό

υλικό ανακυκλώσιμο

πράσινη βούλα, ο παραγωγός έχει
προπληρώσει την ανακύκλωση
του υλικού

(ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας,
του νούμερο δείχνει την κλάση διαλογής,
τα λατινικά αρχικά δηλώνουν το υλικό
συσκευασίας)
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Ορισμένες αλυσίδες σουπερμάρκετ μπορεί να χρησιμοποιούν δικά τους σήματα ανακύκλωσης τα οποία εξυπηρετούν το σύστημα ανακύκλωσης της εταιρίας σουπερμάρκετ
ατμόσφαιρα συσκευασίας: σε ορισμένα προϊόντα αναφέρεται η φράση: «συσκευασία υπό
κενό» ή «συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα». Το πρώτο σημαίνει ότι δεν υπάρχει 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.

8.3. 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 ΔΗΩ

(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
Β) Σχετικά με την εταιρεία παραγωγής.
Πολλές εταιρείες παραγωγής εφαρμόζουν ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης ολικής
ποιότητας όπως το ISO 9001. Η αναφορά σε αυτό το σύστημα πρέπει να γίνεται με την εμφάνιση και του φορέα πιστοποίησης του συστήματος αυτού π.χ.

(αναφέρεται ενδεικτικά, οι φορείς πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας είναι πολλοί)
Οι περισσότερες εταιρείες τροφίμων είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων όπως αυτό του HACCP (Ανάλυση Κινδύνων με Κρίσιμα
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.
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Επειδή η εφαρμογή συστήματος HACCP είναι υποχρεωτική και όχι στοιχείο μάρκετιγκ
πολλοί φορείς πιστοποίησης δεν επιτρέπουν να γίνει αναφορά του προτύπου αυτού στη
σκευασία. Άλλωστε όλοι φορείς πιστοποίησης επιβάλουν την εφαρμογή ενός συστήματος
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 να αναφέρονται στη συσκευασία. Π.χ.
• «από γενετικά τροποποιημένη ντομάτα»
• ή «περιέχει λεκιθίνη από γενετικά τροποποιημένη σόγια»
• ή «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.

8.4		 Σήμανση για ελαιόλαδο
Υπάρχουν 2 κατηγορίες τυποποιημένου ελαιολάδου:
Α) Το παρθένο ελαιόλαδο: παραλαμβάνεται από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές
μεθόδους (π.χ., 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

≤ 0,22
≤ 2,50
≤ 0,01

≤ 0,25
≤ 2,60
≤ 0,01

≤ 0,90
≤ 0,15

Απορρόφηση στο υπεριώδες
Κ270
Κ232
ΔΚ

Η σήμανση των ως άνω χαρακτηριστικών δεν εμφανίζεται σε όλα τα τυποποιημένα ελαιόλαδα
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Σήμανση για κρασιά
Σε όλα τα εμφιαλωμένα κρασιά πρέπει να αναφέρεται ο όγκος της φιάλης (π.χ. 0,75 L ή
750 mL) και ο αλκοολικός βαθμός, δηλαδή η κατά όγκο περιεκτικότητα σε αλκοόλ επί τις
εκατό (π.χ. 12,5% vol.)
Οι οίνοι με την ένδειξη Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) πρέπει να αναφέρουν
την περιοχή προέλευσης τους, το όνομα του παραγωγού και διεύθυνση αυτού στην ίδια
περιοχή, 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 προέλευσης τους, το όνομα του παραγωγού και διεύθυνση αυτού στην ίδια περιοχή, και να φέρουν γαλάζια χαρτοταινία (του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) στο στόμιο της φιάλης.
Οι λευκοί οίνοι ΠΟΠ και ΟΠΕ με την ένδειξη Reserve έχουν παλαιώσει για 2 χρόνια από
τα οποία οι 6 μήνες τουλάχιστον ήταν σε βαρέλι.
Οι ερυθροί οίνοι ΠΟΠ και ΟΠΕ με την ένδειξη Reserve έχουν παλαιώσει για 3 χρόνια
από τα οποία οι 6 μήνες τουλάχιστον ήταν σε βαρέλι.
Οι λευκοί οίνοι ΠΟΠ και ΟΠΕ με την ένδειξη Grand Reserve έχουν παλαιώσει για 3 χρόνια από τα οποία οι 12 μήνες τουλάχιστον ήταν σε βαρέλι.
Οι ερυθροί οίνοι ΠΟΠ και ΟΠΕ με την ένδειξη Grand Reserve έχουν παλαιώσει για 4
χρόνια από τα οποία τα 2 χρόνια τουλάχιστον ήταν σε βαρέλι.
Οι επιτραπέζιοι οίνοι πρέπει να αναφέρουν την ένδειξη Επιτραπέζιος Οίνος, το όνομα
της εταιρείας εμφιάλωσης και τη διεύθυνση της.
Οι λευκοί επιτραπέζιοι οίνοι με την ένδειξη Cava έχουν παλαιώσει για 2 χρόνια από τα
οποία οι 6 μήνες τουλάχιστον ήταν σε βαρέλι.
Οι ερυθροί επιτραπέζιοι οίνοι με την ένδειξη Cava έχουν παλαιώσει για 4 χρόνια από
τα οποία οι 6 μήνες τουλάχιστον ήταν σε καινούριο βαρέλι ή ένα χρόνο σε παλαιό 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 Τροφίμων (τα 2 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 ονομάζονται 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 λιγότερο 35g ανά λίτρο L και ο ημίξηρος οίνος
(demi-sec) μέχρι 50g ανά λίτρο L. Με μεγαλύτερη συγκέντρωση σακχάρων ονομάζεται
γλυκύς οίνος (doux).
Όλα 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.
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Σήμανση για οινοπνευματώδη ποτά
Σε όλα τα εμφιαλωμένα ποτά πρέπει να αναφέρεται ο όγκος της φιάλης (π.χ. 0,75 L ή 750
mL) και ο αλκοολικός βαθμός, δηλαδή η κατά όγκο περιεκτικότητα σε αλκοόλ επί τις εκατό (π.χ. 40% vol.). Οι ενδείξεις Cognac (Γαλλία), Armagnac (Γαλλία), Grappa (Ιταλία), Ούζο
(Ελλάδα), Porto (Πορτογαλία), Sherry (Ισπανία) κ.ά. είναι προστατευμένες ονομασίες και
αφορούν την παραγωγή σε ορισμένες περιοχές της χώρας προέλευσης τους και με συγκεκριμένες τεχνικές.

Σήμανση για ξίδι
Σε όλα τα εμφιαλωμένα ξίδια πρέπει να αναφέρεται ο όγκος της φιάλης (π.χ. 0,5 L ή 500
mL) και ο βαθμός οξύτητας δηλαδή η κατά όγκο περιεκτικότητα σε οξικό οξύ επί τις εκατό
(π.χ. 6% vol.). Επίσης πρέπει να αναφέρουν και την πηγή των σακχάρων από όπου προέκυψε το οξικό οξύ μετά από ζύμωση. Π.χ. «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
(π.χ. χλωρίωση) διαδικασίες εξυγίανσης
Σε όλα τα εμφιαλωμένα νερά πρέπει να αναγράφεται η χημική ανάλυση τους όπως:
το pH (περίπου 7,5), η ηλεκτρική αγωγιμότητα (αυξάνει με την περιεκτικότητα σε άλατα),
η ολική σκληρότητα (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 αναφέρεται και το εργαστήριο όπου έγιναν οι αναλύσεις αυτές και ο αριθμός έγκρισης της εμφιάλωσης. Επίσης πρέπει να φαίνεται ο τόπος και ονομασία της πηγής
καθώς και ο αριθμός αδείας 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»
ανατρέξτε στην παράγραφο 20 του εγχειριδίου αυτού για τους διατροφικούς ισχυρισμούς.
Γενικότερα 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 σουπερμάρκετ π.χ. για τα προσυσκευασμένα προϊόντα έχουν τη γενική μορφή:
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
(στοιχεία για το προϊόν)
Ημερομηνία παραγωγής
Barcode

Ημερομηνία λήξης (αριθμός παρτίδας)
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

ΒΑΡΟΣ

12.29

0,542

ΑΞΙΑ:

6,66

Άλλα Σήματα
Αλυσίδες σουπερμάρκετ μπορεί να χρησιμοποιούν δικά τους σήματα όπως λογότυπους προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, για οικονομικά προϊόντα (budget products), εποχικές προσφορές
(π.χ. εορτές Χριστουγέννων ή Πάσχα), προϊόντα επιλεγμένα ποιότητας, παραδοσιακά προϊόντα, προϊόντα έντιμου εμπορίου (fair-trade), ανακύκλωσης ή οικολογικής σήμανσης και άλλα.

8.5 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 τροφίμων» νοείται οποιαδήποτε ουσία που είτε έχει θρεπτική αξία είτε όχι, δεν καταναλώνεται συνήθως μόνη της ως τρόφιμο ούτε χρησιμοποιείται συνήθως ως χαρακτηριστικό συστατικό τροφίμων και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη στα τρόφιμα, για τεχνολογικούς σκοπούς, κατά την κατασκευή, τη μεταποίηση, την παρασκευή, την κατεργασία, τη
συσκευασία, 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 ταυτότητα του. Πέρα
από αυτά, οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιείται στην παρασκευή του αποτελεί πρόσθετο.
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 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 αναπτύξει πολύ τις φυσικοχημικές μεθόδους συντήρησης τροφίμων περιορίζοντας σημαντικά
τη χρήση χημικών συντηρητικών.
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8.6		 Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα
Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (GMO= genetically modified organism) χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι προέρχονται από ή περιέχουν κάποιο συστατικό, το οποίο προέρχεται
από γενετικά τροποποιημένο φυτικό ή ζωικό οργανισμό. Ο τελευταίος ορίζεται ως ένας οργανισμός στον οποίο με επιλεκτική επέμβαση στο γενετικό του υλικό έχει επιτευχθεί η παραγωγή
προϊόντων είτε ανθεκτικών σε ορισμένους μικροοργανισμούς ή παράσιτα είτε με καινούριες
ιδιότητες όπως βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ή μεγαλύτερο χρόνο συντήρησης.
Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων προϊόντων είναι η σόγια, το σιτάρι, το
καλαμπόκι, η κόκκινη πιπεριά, η πατάτα με λιγότερο άμυλο, η ελαιοκράμβη, η τομάτα που
δεν ωριμάζει, οι φράουλες, 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.

8.7		 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 θεμελίωση των βασικών αρχών που διέπουν τα «λειτουργικά» τρόφιμα.
Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των λειτουργικών τροφίμων48 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.
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.
Παραδείγματα καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων:
Τρόφιμο

Παρεχόμενο όφελος

Γάλατα που έχουν υποστεί ζύμωση και γιαούρτια
με προβιοτικές καλλιέργειες

Βελτιώνουν τη λειτουργία του πεπτικού
συστήματος.

Μαργαρίνη, γιαούρτι, αλειφόμενο τυρί, που
περιέχουν φυτικές στερόλες / στανόλες

Οι φυτικές στερόλες και στανόλες μειώνουν τη
χοληστερόλη και τον κίνδυνο για καρδιοπάθεια.

Αυγά πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα

3 - 4 αβγά την εβδομάδα παρέχουν τη
συνιστώμενη ποσότητα ω-3 λιπαρών οξέων για
τη μείωση του κινδύνου καρδιοπάθειας.

Δημητριακά πρωινού εμπλουτισμένα με φυλλικό
οξύ

Η προσθήκη φυλλικού οξέος πιθανώς να μειώνει
τον κίνδυνο γέννησης βρεφών με προβλήματα
του νευρικού σωλήνα (π.χ. 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
οστεοπόρωσης.

48. Πηγή πληροφοριών: www.eufic.org
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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 ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι.

8.8. Βιολογικά τρόφιμα
Τα τελευταία χρόνια, οι αγορές βιολογικών τροφίμων αυξάνονται με ρυθμούς γεωμετρικής
προόδου, ενώ ραγδαία αυξάνονται και οι καταναλωτές των προϊόντων αυτών. Το εύλογο
ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο τα βιολογικά τρόφιμα είναι ασφαλέστερα, θρεπτικότερα και πλεονεκτικότερα για το περιβάλλον από τα συμβατικά.
Τα βιολογικά προϊόντα49 προέρχονται από καλλιέργειες όπου απαγορεύεται η χρήση
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και ορμονών. Επιπλέον, στη βιολογική κτηνοτροφία απαγορεύεται η γενετική τροποποίηση και η χρήση ουσιών που ευνοούν την ανάπτυξη ή τροποποίηση του κύκλου αναπαραγωγής των ζώων. Αντιθέτως, χρησιμοποιούνται τεχνικές παραγωγής και ανακύκλωσης φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων, ενώ στην κτηνοτροφία χρησιμοποιούνται φυσικές ζωοτροφές.
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 συμβατικών, η οποία για τον καταναλωτή θα δικαιολογήσει τις μεγάλες διαφορές στις τιμές
των προϊόντων.

8.9. Συμπληρώματα Διατροφής
Σύμφωνα με τον ΕΟΦ50, τα συμπληρώματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με
την προβλεπόμενη χρήση τους51:
1. Συμπληρώματα διατροφής: Πρόκειται για διατροφικά προϊόντα, με σκοπό την συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας.
2. Τρόφιμα ειδικής διατροφής: Πρόκειται για τρόφιμα τα οποία λόγω της ειδικής σύνθεσής τους προορίζονται για ειδική διατροφή συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού
π.χ για υγιή βρέφη ή νήπια, για ειδικές κατηγορίες ατόμων με διαταραγμένο μεταβολισμό, ή για κατηγορίες ατόμων που βρίσκονται σε ειδική κατάσταση της φυσιολογίας τους.

Ειδικές κατηγορίες που χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής:
•
•
•
•
•
•
•

Νεογνά
Χορτοφάγοι
Παιδιά και ενήλικες σε υποθερμιδική δίαιτα λόγω παχυσαρκίας
Ανεπάρκειες σχετιζόμενες με φάρμακα (π.χ. αντιεπιληπτικά)
Άτομα με ψυχογενή ανορεξία – βουλιμία
Παιδιά που υποσιτίζονται
Έφηβες σε εγκυμοσύνη

49. Πηγή άρθρου: www.iatronet.gr/article.asp?art_id=3875
50. ΕΟΦ-Διάθεση Συμπληρωμάτων Διατροφής και Τροφίμων Ειδικής Διατροφής (07/12/2004)
51. Πηγή πληροφοριών: Ιδιωτική ιστοσελίδα: www.iatronet.gr
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• Θηλάζουσες
• Δυσαπορρόφηση και άλλα χρόνια νοσήματα
• Ειδικές νοσολογικές καταστάσεις
• Άτομα με έντονη σωματική δραστηριότητα
• Άτομα τρίτης ηλικίας
Ποιες κατηγορίες συμπληρωμάτων διατροφής52: βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βότανα, αμινοξέα, ένζυμα, μεταβολίτες, εκχυλίσματα ιστών και αδένων (προστάτη, θύμου,
θυρεοειδούς, ήπατος, σπληνός, παγκρέατος, υποφύσεως, ζελατίνη κ.λ.π), βασιλικός πολτός, γύρη, μαγιά μπύρας, λεκιθίνη, φυτικές ίνες, Q10.

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
Ερωτήσεις
1. Ποιες είναι οι κατηγορίες του ελαιολάδου;
2. Ποια η διατροφική αξία του πιπεριού chili;
3. Ποια η διατροφική αξία του φιστικιού Αιγίνης;
4. Τι είναι o κρόκος;
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 αυγά είναι η ημερομηνία λήξης τους.
 Σωστό
 Λάθος
4. Το κρέας είναι πιο μαλακό όσο είναι πιο κοντά στο κόκκαλο.
 Σωστό
 Λάθος
5. Το ούζο γίνεται από σταφύλια.
 Σωστό
 Λάθος
6. «Δάμαλι» είναι:
a) Βοοειδές 2-3 ετών
b) Βοοειδές 5-6 ετών
c) Αρσενικό χοιρινό
d) Αρσενικό αρνί
7. Το μοσχαρίσιο φιλέτο χωρίζεται σε:
a) Κέντρο και ουρά
b) Κεφάλι, καρδιά και ουρά
c) Τουρνεντώ και παραφιλέτο
d) Σατομπριάν και καρδιά
8. Το «κιλότο» βρίσκεται στο του χοιρινού:
a) σβέρκο
52. Πηγή:U.S. Food and drug Administration Center for Food Safety and Applied Nutrition, March 1999
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b) σπάλα
c) μπούτι
d) κότσι
9. Το «τρανς» βρίσκεται στο του χοιρινού:
a) σβέρκο
b) σπάλα
c) μπούτι
d) κότσι
10. Το «ζυγούρι» είναι:
a) νεαρό αρνί
b) νεαρό πρόβατο
c) ηλικιωμένο αρνί
d) ηλικιωμένο πρόβατο

Απαντήσεις Ασκήσεων
Σ

Λ

Λ

Σ

Λ

a)

b)

c)

c)

b)

Ασκήσεις ανάπτυξης και θέματα για συζήτηση
1. Ατομική ή ομαδική άσκηση
2. Επιλέξτε μια συνταγή από τον κατάλογό σας και εμπλουτίστε την με ξηρούς καρ-

πούς και δημητριακά. Ποια διατροφικά οφέλη θα έχει καταναλώνοντάς τα ο πελάτης σας;
3. Φέρτε στην αίθουσα 5 φιάλες κρασιού. Κλείστε τες με μαύρη σακούλα και στη συνέχει κάντε τυφλή δοκιμή. Μπορείτε να σημειώσετε τα χαρακτηριστικά των κρασιών σ’ ένα φύλλο εργασίας και να συζητήσετε με ποια εδέσματα αντιστοιχούν
4. Κάντε το ίδιο και με μπύρες
5. Κάντε το ίδιο με μπαχαρικά, έχοντας κλειστά μάτια, γευτείτε, μυρίστε και αντιστοιχείστε.
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Σύνοψη
Στην υποενότητα αυτή γνωρίσαμε τη σύσταση και τη χρήση των τροφίμων στην
επαγγελματική 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 δεν έχουν σημασία, όταν δε γνωρίζετε το «γιατί». Το πώς δημιουργείται
ένα έδεσμα είναι εύκολο, αλλά όχι ικανό να αποτελέσει πανάκια στη βιωσιμότητα
της επιχείρησης. Η μαγειρική είναι συνεχείς αναζήτηση των τροφών, των πρώτων
υλών και των μεθόδων και τεχνοτροπιών για να αξιοποιηθούν και να σερβιριστούν
με τον ανάλογο σεβασμό.
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Εισαγωγή

Σκοπός
Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι να κατανοήσεις τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης μιας επισιτιστικής επιχείρησης, βελτιώνοντας τις επιχειρηματικές 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.
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 πυλώνες της
επιχείρησής σου.
• Να κινητοποιείς το προσωπικό σου ώστε να νιώθει τις ανησυχίες σου.

Έ ννοιες – Λέξεις κλειδιά
Οργάνωση, διοίκηση, ικανοποίηση, εδεσματολόγιο, κατάλογος, διακόσμηση, επιχείρηση, σεφ, marketing, πωλήσεις, επικοινωνία.
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9. Το προσωπικό, η εκπαίδευση και η οργάνωση του στις επισιτιστικές μονάδες
Σύντομη περιγραφή κεφαλαίου
Το προσωπικό είναι μια μεγάλη επένδυση. Χρειάζεται μεγάλη υπομονή και επιμονή, για τη
διαχείρισή του. Ο επιχειρηματίας πρέπει να επενδύει στο προσωπικό, ώστε να υλοποιείται
το όραμά του. Η απόδοση του προσωπικού εξαρτάται συχνά από το βαθμό εκπαίδευσης
και οργάνωσής του. Συνεπώς, η εκπαίδευση του προσωπικού είναι πολύ σπουδαία σε μια
επιχείρηση. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι συνεχής και επαναλαμβανόμενη, ώστε να έχει
επιθυμητά αποτελέσματα. Παρακάτω θα αναπτυχθούν οι μέθοδοι εύρεσης και εκπαίδευσης προσωπικού, ώστε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε κατά περίπτωση και σύμφωνα
πάντα με τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.

9.1.	Οργάνωση προσωπικού επισιτισμού στις επισιτιστικές επιχειρήσεις και
οργανισμούς
9.1.1. Εννοιες
Το ανθρώπινο δυναμικό
Οι γνώσεις και τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων συμβάλλουν στην επιχείρηση και οι εργαζόμενοι θεωρούνται πηγή δημιουργίας και διατήρησης μιας επιχείρησης και όχι αναλώσιμα στοιχεία ενός συστήματος. Σύμφωνα με τους Schultz et al (1999), από την Βικιπαιδεία (2011), το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το σύνολο της σοφίας, των γνώσεων, των ταλέντων, των δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται σε μεγάλους στόχους. Στόχοι, όπως να αυξηθούν τα μελλοντικά κέρδη όπου η αναβάθμιση του προσωπικού είναι ένα είδος επένδυσης. Το ανθρώπινο δυναμικό θεωρείται κεφάλαιο γιατί αποτελεί πηγή μελλοντικών κερδών και επίσης το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί «προσόν» και «περιουσιακό στοιχείο» που
δεν μεταβιβάζεται, είναι ενσωματωμένο στον άνθρωπο και δεν διαχωρίζεται από το άτομο που το κατέχει.
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Επισιτισμός
Ο επισιτισμός είναι η προμήθεια και η διανομή τροφίμων και ποτών σε άτομα ή ομάδες
ατόμων για την διατροφή τους. Η ανάγκη για την κάλυψη της πείνας στους ανθρώπους
ομαδικά με εφοδιασμό τροφής, γινόταν από τα παλαιότερα χρόνια ιδιαίτερα σε περιόδους
πολέμου. Ο επισιτισμός έπειτα, γινόταν εύκολα με το εμπόριο και τον τουρισμό, από όπου
άνθησε ο τομέας του φαγητού και του ποτού και η αυξήθηκε η προσφορά της μαζικής παραγωγής φαγητών για την κάλυψη της ζήτησης του. Επιχειρήσεις επισιτισμού και εστίασης
όπως πολυάριθμα είδη εστιατόριων μεμονωμένα ή σε ξενοδοχεία, εστιατόρια σε κοινωνικούς οργανισμούς, χώρους ταχυφαγείας (fast food) κ.λπ., αυξήθηκαν ταχύτατα σε όλον
τον κόσμο, για πολυάριθμους σκοπούς τον τελευταίο μισό αιώνα. (Εγκυκλοπαίδεια: Επιστήμη και Ζωή), (Ηλεκτρονικό λεξικό: Η πύλη για την ελληνική γλώσσα, 2006-8).

9.1.2. Το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης
Η οργάνωση εργασίας είναι η διευθέτηση του συνολικού έργου από τις διάφορες θέσεις
εργασίας με τρόπο ώστε να παράγεται το μέγιστο ποιοτικό και ποσοτικό αποτέλεσμα εργασίας. Η οργάνωση εργασίας πρέπει να εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των εργασιών,
μόνο αυτών που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της προδιαγεγραμμένης παραγωγής. Οργάνωση εργασίας είναι η συνεχής τάση για μείωση των εργασιών. (Ρούπας Β., Λαλούμης Δ., 2003, σ. 336).
Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζει το συντονισμό των παραγωγικών συντελεστών. Στην
προκείμενη περίπτωση με τον επισιτισμό, η παραγωγή θα πρέπει να συντονίζεται με το
τμήμα προμηθειών, την άριστη κατάσταση και λειτουργία των μηχανημάτων και με τις πηγές ενέργειας.
• Παραγωγικοί συντελεστές είναι ο χώρος, η εργασία και το κεφάλαιο.
• Θυσίες είναι: οι α’ ύλες, η κόπωση, τα χρήματα.
• Το αποτέλεσμα είναι υλικό και άυλο, δηλαδή προϊόντα και υπηρεσίες και αφορούν
τον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή τους εργαζομένους, τους επιχειρηματίες και
τους πελάτες.
• Η οργάνωση είναι ένας βασικός κανόνας λειτουργίας της φύσης και οφείλεται σε
κάθε είδους ισορροπία στον κόσμο (Λαλούμης – Ρούπας ibid.).
Σύμφωνα με τον Τζωρακοελευθεράκη (1999, σσ. 113-114), η οργάνωση προσωπικού
των επισιτιστικών μονάδων, εξαρτάται από το μέγεθος, τις λειτουργίες και το είδος της επισιτιστικής επιχείρησης. Στις μικρές μονάδες, η οργάνωση του προσωπικού είναι μια απλή
διαδικασία, όμως σε μεγαλύτερες μονάδες η δομή είναι πολύπλοκη.
Ο Πατεστής (2009, σ. 51), αναφέρει ότι η οργάνωση είναι όλες εκείνες οι ενέργειες
που κάνει η διοίκηση μιας επιχείρησης, ώστε πετύχει τους στόχους της. Επίσης, είναι ο καθορισμός εργασιών για την πραγματοποίηση των στόχων της. Δηλαδή, τα στελέχη της επιχείρησης αποφασίζουν πως θα πραγματοποιηθεί αυτό που θέλει να επιτύχει η επιχείρηση,
οργανώνοντας κατάλληλα λειτουργίες για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Δύο
είναι οι πιο σύγχρονες μέθοδοι οργάνωσης που χρησιμοποιούνται από τις επισιτιστικές επιχειρήσεις.
• Ο καθορισμός οργανωτικής δομής
• Η δημιουργία οργανογραμμάτων
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9.2. Καθορισμός οργανωτικής δομής
Ο όρος οργανωτική δομή είναι η δημιουργία ενός μοντέλου που καθορίζει την ακριβή
θέση του εργαζομένου μέσα στην επιχείρηση. Καθορίζονται συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του εργαζομένου, η εξουσία που διαθέτει και οι τρόποι επικοινωνίας του με το υπόλοιπο προσωπικό. Σημαντικό είναι ο εργαζόμενος να γνωρίζει τι πρέπει κάνει, από ποιον θα
ελεγχθεί, σε ποιόν πρέπει να αναφέρει αυτό που κάνει σε περίπτωση προβλήματος κ.ο.κ.
Όσο πιο ξεκάθαρος είναι ο ρόλος του εργαζομένου στην επιχείρηση, τόσο πιο εύκολα θα διευκολύνεται η διοίκηση της επιχείρησης για να επιτύχει τους στόχους της (Πατεστής, ibid).
Για την αποτελεσματική δημιουργία της οργανωτικής δομής, θα πρέπει (Βικιπαίδεια,
2011):
• Να εντοπιστούν και να οριστούν οι στόχοι της επιχείρησης.
• Να καθοριστούν οι εξουσίες των εργαζομένων.
• Να τεθούν οι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού
• Να κατανεμηθούν οι εργασίες σε όλους εργαζομένους της επιχείρησης.
• Να εφαρμοστούν οι διαδικασίες ελέγχου για όλους τους εργαζόμενους
Για την αποτελεσματική οργάνωση των ανθρωπίνων πόρων στις επισιτιστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, λόγω του μεγάλου αριθμού ατόμων είναι αναγκαίο να καταρτιστεί ένα οργανόγραμμα όπου θα φαίνονται η ιεραρχία των εργαζομένων, οι σχέσεις μεταξύ τους στις θέσεις εργασίας, καθώς και η συνολική εικόνα οργάνωσης της επιχείρησης.
Επίσης η περιγραφή των καθηκόντων (job description) βοηθάει σημαντικά τον εργαζόμενο, ώστε να μπορεί να γνωρίζει επακριβώς τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας του και
να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες της διεύθυνσης (Τζωρακοελευθεράκης Γ.Ζ., 1999, σσ.
113-114).

9.2.1. Δημιουργία Οργανογραμμάτων
Το οργανόγραμμα αποτελεί μια διαγραμμική απεικόνιση των εργαζομένων της επιχείρησης και καθορίζει τις σχέσεις επικοινωνίας και ελέγχου μεταξύ τους. Υπάρχουν πολλά είδη
οργανογραμμάτων ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση
πλέον, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα συμβολικό οργανόγραμμα όπου θα προσδιορίζεται η θέση του κάθε εργαζομένου, για την ομαλή συνεργασία του προσωπικού. Θα πρέπει
να αναφερθεί επίσης, ότι το οργανόγραμμα θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο,
όπου όλοι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να το δουν και να γνωρίζουν την ακριβή τους θέση
στην ιεραρχία της επιχείρησης (Πατεστής Ι., 2009, σ. 51).
Συμπερασματικά, στον επισιτισμό η δομή ενός οργανογράμματος προσωπικού συνήθως καθορίζεται από το αν είναι μεγάλη ή μικρή η επιχείρηση ή οργανισμός, π.χ. αριθμός
πιάτων που σερβίρονται, αριθμός προσωπικού. Το οργανόγραμμα καθορίζεται επίσης και
από την ποικιλία των ειδών που παράγονται για κατανάλωση. Εκτός από τα παραπάνω,
όπως φαίνεται στην επόμενη υποενότητα, το οργανόγραμμα μιας επισιτιστικής επιχείρησης διαφέρει από έναν οργανισμό, ίδρυμα ή σταθμό, διότι το πρώτο έχει σκοπό το κέρδος
ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν στις μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις όπως τα νοσοκομεία και οι
παιδικοί σταθμοί.
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9.2.2. Οργάνωση προσωπικού κουζίνας
Το προσωπικό που μπορεί να υπάρχει σε μία τυπική κουζίνα αποτελείται από τις εξής ειδικότητες μαγείρων (Τζωρακοελευθεράκης Γ.Ζ., 1999, σσ. 120-124), (Θεοδωρέλλης Χ. Δ.,
2006, σσ. 48-51):
• Chef de cuisine (Αρχιμάγειρας)
• Sous chef (Βοηθός αρχιμάγειρα)
• Saucier (Σαλτσιέρης)
• Entremetier/Legumier/Potager (Μάγειρας κρύας κουζίνας)
• Rotisseur (Ψηστιέρης)
• Chef du garde manger (Κόπτης κρεάτων)
• Chef Restaurateur (Κόπτης εδεσμάτων μπροστά στον πελάτη)
• Poissonnier (Ψαριέρης)
• Patissier (Ζαχαροπλάστης)
• Chef Tournant/de Garde (Σεφ αναπληρωτής για τις βάρδιες)
• Le cuisinier du personnel (Μάγειρας προσωπικού)
• Boulanger (Αρτοποιός)
Σύμφωνα με τούς Τζωρακοελευθεράκη (1999, σσ. 120-124), Θεοδωρέλλη (2006, σσ.
48-51) και Georges Auguste Escoffier, όπως παρατίθεται στη Βικιπαιδεία (2013), η οργάνωση προσωπικού κουζίνας κατά τη γαλλική ορολογία είναι η εξής,:
1. Chef de cuisine (Αρχιμάγειρας): Σε μεγάλες επιχειρήσεις τα καθήκοντα του chef είναι κυρίως διοικητικά. Σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ο ρόλος και οι δραστηριότητες του chef είναι οι καθημερινές λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης όπως
προετοιμασία και παρασκευή φαγητών. Είναι υπεύθυνος για την λειτουργία, οργάνωση και απόδοση του τμήματος της κουζίνας. Συνθέτει μενού μέσα στα όρια
του προκαθορισμένου κόστους, παραγγέλνει τρόφιμα, υλικά και εξοπλισμό κουζίνας από τους προμηθευτές της επιχείρησης. Ελέγχει τις μερίδες, τις συγκρίνει, τις
αξιολογεί, ελέγχει τυχόν σπατάλες και εκτελεί τις ανάλογες ρυθμίσεις όπου χρειαστεί. Επίσης, ελέγχει το εργατικό κόστος, το κόστος ενέργειας , λοιπούς συντελεστές κόστους μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού της επιχείρησης και ελέγχει
την ποιότητας παραγωγής. Εκπαιδεύει τους νέους υπάλληλους και τους αξιολογεί.
Ευθύνεται για την υγιεινή και ασφάλεια της κουζίνας, ευθύνεται για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού της κουζίνας και τέλος καθορίζει το πρόγραμμα και σύστημα εργασίας των εργαζομένων (υπερωρίες, απουσίες, μεταθέσεις, προαγωγές, παράπονα κ.λπ.).
2. Ο Sous Chef (Αρχιμάγειρας Β’): Αυτό το πόστο βρίσκεται μόνο σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Αντικαθιστά τον chef όταν απουσιάζει. Επιβλέπει την εργασία του προσωπικού της κουζίνας και βοηθά τα τμήματα που παρουσιάζουν φόρτο εργασίας.
Κατά τη διάρκεια του σερβιρίσματος συντονίζει την εκτέλεση των παραγγελιών και
δίνει σωστές πληροφορίες στους μαθητευόμενους.
3. Saucier (Σαλτσιέρης): Ο σαλτσιέρης έχει τη θέση του Αρχιμάγειρα Β’ όταν αυτός
απουσιάζει. Παρασκευάζει τις ζέστες σάλτσες, τα ζεστά πρώτα πιάτα και τα ζεστά
ορεκτικά.
4. Entremetier/Legumier/Potager (Μάγειρας κρύας κουζίνας): Παρασκευάζει τις σούπες και κονσομέ, τα λαχανικά, τις σαλάτες, τα ορεκτικά, τις γαρνιτούρες, όλες τις παρασκευές πατατών, τις ζεστές παρασκευές αυγών, τα φαγητά με βάση το τυρί.
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5. Rotisseur (Ψηστιέρης): Παρασκευάζει τα κρέατα, πουλερικά, κυνήγια και ψάρια

που προορίζονται για ψητά φούρνου, σούβλα, σχάρα και τηγανητά καθώς και τους
ζωμούς που συνοδεύουν τα ψητά. Επίσης, μπορεί να παρασκευάζει εδέσματα από
πατάτες τηγανητές.
6. Chef du garde manger (Κόπτης κρεάτων): Είναι ο υπεύθυνος για τον τεμαχισμό των
κρεάτων, πουλερικών, ψαριών και την προετοιμασία τους για το μαγείρεμα.
7. Chef Restaurateur (Κόπτης εδεσμάτων μπροστά στον πελάτη): Ο Σεφ ρεστορατέρ
τοποθετείται άπο το ένα τμήμα στο άλλο, ανάλογα με τον όγκο εργασίας και ασχολείται με το Ντεκουπάζ στο εστιατόριο (παρασκευάσματα ψημένα που τεμαχίζονται μπροστά στον πελάτη).
8. Poissonnier (Ψαριέρης): Ο πουασονιέ παρασκευάζει όλα τα ζεστά πιάτα ψαριών
και οστρακοειδών με τις σάλτσες τους (εκτός από τα ψάρια σχάρας).
9. Patissier (Ζαχαροπλάστης): Παρασκευάζει όλα τα γλυκίσματα ζεστά και κρύα, τα
παγωτά και είδη ζαχαροπλαστικής που σερβίρονται για πρωινό και επιδόρπια. Ακόμη, παρασκευάζει όλες τις ζύμες που χρησιμοποιούνται στη ζεστή και κρύα κουζίνα.
10. Chef Tournant/de garde (Μάγειρας αναπληρωτής): Ο Σεφ τουρνάν και ο γκαρντ
αναπληρώνουν τους τμηματάρχες την ημέρα των ρεπό τους, των διακοπών ή κατά
τις ημέρες ασθένειας τους και κατά την αλλαγή εργασίας τους.
11. Le cuisinier du personnel (Μάγειρας προσωπικού): ο Σεφ προσωπικού ασχολείται
με την παρασκευή γευμάτων προσωπικού.
12. Boulanger (Αρτοποιός): Ειδικός στην παρασκευή ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ

ZΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΥΣΙΜΟ
ΣΚΕΥΩΝ

ΜΠΟΥΦΕ
ΜΠΡΕΚΦΑΣΤ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΣΕΡΒΙΣ

ΧΩΡΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ

TΡΟΦΙΜΑ
TΡΟΦΙΜΑ KAI ΠΟΤΑ
ΠΙΑΤΑ

ΠΛΥΣΙΜΟ
ΠΙΑΤΩΝ

ΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΑ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

Διάγραμμα 1
Πηγή: (Θεοδωρέλλης Χ. Δ., 2006)
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9.3. Επαγγελματικό περίγραμμα του μάγειρα
Μάγειρας/ισσα ορίζεται ο/η επαγγελματίας, ο οποίος/α γνωρίζοντας την μαγειρική τέχνη, στοιχεία ζαχαροπλαστικής και την εστιατορική τέχνη, εργάζεται στην επισιτιστική μονάδα. Επιμελείται και οργανώνει την λειτουργία της κουζίνας, προετοιμάζει, παρασκευάζει
και παραθέτει τα εδέσματα προς κατανάλωση στις ομάδες ατόμων, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής της επισιτιστικής μονάδας. Η κουζίνα που εργάζεται ο μάγειρας μπορεί να βρίσκεται σε εσωτερικό
ή υπαίθριο χώρο. Σύμφωνα με στοιχεία από το ΙΚΑ, τον ΠΟΕΣΕ και την ΕΣΥΕ, με την πάροδο των χρόνων, στην Ελλάδα ο αριθμός των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού ολοένα αυξάνεται (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΚΕΚ - ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2013).

Ανάλυση επαγγέλματος του μάγειρα
Το επάγγελμα του μάγειρα χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες καθηκόντων (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΚΕΚ - ΙΝΕ/
ΓΣΕΕ, 2013):
α) Οι κύριες επαγγελματικές λειτουργίες (ΚΕΛ)
β) Οι επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες (ΕΕΛ)

Οι κύριες και επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες του μάγειρα
ΚΕΛ 1: Φροντίζει για την επάρκεια σε κατάλληλες α’ ύλες για την παραγωγή των εδεσμάτων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο τροφοδοσίας (F & B manager) ή με τον ιδιοκτήτη/διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας. Στα νοσοκομεία συνεργάζεται με τον υπεύθυνο διατροφολόγο.
ΕΕΛ 1.1: Υπολογίζει τις ανάγκες τις κουζίνας και αναζητά τις κατάλληλες και απαραίτητες
α’ ύλες του μενού, στις αποθήκες, στα ψυγεία και στους καταψύκτες της επισιτιστικής μονάδας.
• Ενημερώνεται για τις τιμές της αγοράς σε προμήθειες, μέσω φυλλαδίων, καταλόγων, επαφών με προμηθευτές για την αποτελεσματικότερη χρήση των α’ υλών, σε
συνεργασία με τον υπεύθυνο τροφοδοσίας ή τον ιδιοκτήτη/διευθυντή της μονάδας.
• Προσδιορίζει τις ανάγκες της κουζίνας ως προς τις α’ ύλες, ελέγχει την ποσότητα των
υπαρχουσών υλών και τις καταγράφει για να αναπληρωθούν.
ΕΕΛ 1.2: Οργανώνει την προμήθεια των απαραίτητων και των κατάλληλων α’ υλών.
Αποστέλλει στον υπεύθυνο προμηθειών τον κατάλογο παραγγελίας με το είδος και τις
ποσότητες των απαραίτητων α’ υλών και καθορίζει την ποιότητα τους σύμφωνα με την
στρατηγική και κατηγορία της επισιτιστικής μονάδας.
Συντάσσει το χρονοδιάγραμμα (χρονικό διάστημα) παραλαβής των απαραίτητων α’
υλών
ΕΕΛ 1.3: Ελέγχει και μεριμνά για την ορθή προμήθεια και αποθήκευση των α’ υλών.
• Ελέγχει την ποιότητα, την ποσότητα των α’ υλών κατά την παραλαβή τους, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες παραγγελίες.
• Επιμελείται την ασφαλή αποθήκευση τους, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας των τροφίμων.
ΚΕΛ 2: Μεριμνά για την παρασκευή των εδεσμάτων, την σύνθεση και την παρουσίαση
του εδεσματολόγιου της επισιτιστικής μονάδας σε συνεργασία με τον εστίαρχο (maitre),
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τον υπεύθυνο τροφοδοσίας (F&B manager) και τον διευθυντή/ιδιοκτήτη της επισιτιστικής
μονάδας.
ΕΕΛ 2.1: Συντάσσει το εδεσματολόγιο της επισιτιστικής μονάδας και επιμελείται την
κάρτα του εδεσματολογίου σε συνεργασία με τον εστίαρχο, με τον υπεύθυνο τροφοδοσίας
και τον ιδιοκτήτη/διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας.
• Επιλέγει τα εδέσματα για το μενού και επιμελείται τον κατάλογο παρουσίασης του,
σε συνεργασία με τον εστίαρχο και τον υπεύθυνο τροφοδοσίας.
• Συνεργάζεται τακτικά με τον ιδιοκτήτη/διευθυντή για τη σύνθεση του εδεσματολογίου.
ΕΕΛ 2.2: Οργανώνει και καθοδηγεί τον τρόπο παρασκευής των εδεσμάτων.
• Διαλέγει την μέθοδο παρασκευής των εδεσμάτων του μενού και ελέγχει τις συνταγές, εκτελώντας δοκιμές για την επιτυχία τους.
• Υπολογίζει τις κατάλληλες ποσότητες α’ υλών για την παρασκευή των εδεσμάτων και
οργανώνει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών για την περάτωση των έργων στην κουζίνα.
ΕΕΛ 2.3: Εκτελεί και εποπτεύει την παρασκευή των εδεσμάτων του μενού.
Συγκεντρώνει τις α’ ύλες και τον απαιτούμενο εξοπλισμό (μαχαίρια κλπ.) από τους χώρους αποθήκευσης και τα ψυγεία.
Επεξεργάζεται και προετοιμάζει τις α’ ύλες για την παρασκευή των εδεσμάτων.
ΕΕΛ 2.453: Διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος του.
• Προσλαμβάνει, εποπτεύει και καθοδηγεί το προσωπικό για το οποίο είναι υπεύθυνος. Επίσης, παρουσιάζει στο προσωπικό τους τρόπους παραγωγής των εδεσμάτων
με συνταγές και τους εκπαιδεύει.
• Συντάσσει το πρόγραμμα εργασίας και ανάπαυσης του προσωπικού κουζίνας.
ΚΕΛ 3: Παραθέτει και γαρνίρει τα εδέσματα, γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της παρασκευής και επιμελείται την συνολική λειτουργία της κουζίνας.
ΕΕΛ 3.1: Ρυθμίζει τη σειρά όπου τα εδέσματα θα παρατίθενται.
Οργανώνει τη σειρά παράθεσης των γευμάτων και τα παραθέτει σε κατάλληλα σκεύη,
σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες. (π.χ το γιουβέτσι σε πήλινο σκεύος κ.λπ.)
ΕΕΛ 3.2: Ελέγχει και επιμελείται την εμφάνιση των εδεσμάτων πριν και κατά την παράδοση τους στους πελάτες.
Συγκεντρώνει τα υλικά για την τελική σύνθεση των εδεσμάτων, γαρνίρει τα εδέσματα
στα πιάτα, ελέγχει την τελική εικόνα τους και προβαίνει σε διορθώσεις εάν χρειαστεί πριν
σερβιριστούν.
ΕΕΛ 3.3: Οργανώνει τη κουζίνα και ελέγχει τη σωστή λειτουργία των μηχανικών μέσων.
Διασφαλίζει την αποθήκευση των α’ υλών που δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Φροντίζει την καθαριότητα των σκευών και μηχανικών μέσων και ενημερώνει τον τεχνικό συντήρησης για τυχόν προβλήματα.

Οι απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του επαγγέλματος μάγειρα
Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες είναι κοινές για όλους τους μάγειρες με τη διαφορά ότι όπου υπάρχει αστερίσκος (*) αφορά το επίπεδο του αρχιμάγειρα σύμφωνα με
53. Εκτελείται από τον αρχιμάγειρα σύμφωνα με την ιεραρχική θέση του επαγγέλματος.
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την επαγγελματική ιεραρχία (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΚΕΚ - ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2013).

Γενικές γνώσεις
•
•
•
•
•
•

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή, ορολογία κουζίνας).
Γραπτή και προφορική επικοινωνία.
Βασικές γνώσεις μαθηματικών.
Βασικές γνώσεις χημείας.
Χρήση Η/Υ.
Ξένη γλώσσα (προφορική, γραπτή επικοινωνία, ορολογία).

Βασικές επαγγελματικές γνώσεις
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Βασικές αρχές, κανόνες, γνώσεις και μέθοδοι προμήθειας εμπορευμάτων.
Κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και μεταφοράς τροφίμων.
Κανόνες και μέθοδοι μαγειρικής τέχνης.
Στοιχεία εστιατορικής τέχνης.
Στοιχεία Διαιτητικής.
Μηχανοργάνωση.
Κανόνες σύνθεσης και σύνταξης και παρουσίασης του εδεσματολόγιου (μενού) του
εστιατορίου.
Αγορανομικοί κανόνες.
Ορολογία των εδεσμάτων και διεθνής ορολογία.
Τροφογνωσία.
Στοιχεία δικαίου.
Κανόνες και προϋποθέσεις παράθεσης γευμάτων
Κανόνες μεριδοποίησης.
Στοιχεία γαστρονομίας.
Κανόνες σύνταξης προγράμματος εργασίας προσωπικού (*).
Στοιχεία εργατικής νομοθεσίας (*).
Τεχνικές συνέντευξης και πρόσληψης προσωπικού (*).
Μέθοδοι και τεχνικές εκπαίδευσης του προσωπικού (*).
Βασικοί τρόποι επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού (*).
Βασικά κριτήρια επίδοσης των υπαλλήλων κουζίνας (*).

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις
• Ειδικοί διαιτητικοί κανόνες.
• Κανόνες διαχείρισης χρόνου.
• Συστήματα καταγραφής και ελέγχου αποθήκης.

Δεξιότητες
• Εφαρμογή τεχνικών έρευνας αγοράς και επικοινωνίας.
• Χρήση βασικών κανόνων οργάνωσης και αρχειοθέτησης και χειρισμός συστήματος
μηχανοργάνωσης.
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• Εφαρμογή και τήρηση κανόνων υγιεινής, ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων –
HACCP, ISO 9001, 22000 κ.α.
• Εφαρμογή κανόνων προμήθειας εμπορευμάτων.
• Εφαρμογή τεχνικών ελέγχου αποθήκης.
• Χρήση μεθόδων και τεχνικών ενημέρωσης περί του επαγγέλματος του (ενεργός μάθηση).
• Τήρηση διαιτητικών, αγορανομικών και κανόνων τυποποίησης της σύνθεσης εδεσματολόγιου.
• Τήρηση στοιχείων εργατικού δικαίου.
• Εκτέλεση των πρότυπων και δίκης του σύνταξης συνταγών παρασκευής εδεσμάτων.
• Εφαρμογή κανόνων παρουσίασης του μενού και παράθεσης των γευμάτων με χρήση γαστρονομικών κανόνων.
• Χειρισμός ηλεκτρονικών συστημάτων παραγγελίας (micros).
• Εφαρμογή τυπικών κανόνων καθαριότητας, συντήρησης και προληπτικού ελέγχου
του εξοπλισμού της κουζίνας (μηχανήματα, σκεύη).
• Χρήση μεθόδων εκπαίδευσης του προσωπικού κουζίνας.
• Χρήση των τεχνικών συνέντευξης πρόσληψης του προσωπικού (*).
• Χρήση τεχνικών διαχείρισης και καθοδήγησης του προσωπικού (*).
• Εφαρμογή αριθμητικών πράξεων όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση.
• Καλή χρήση επικοινωνίας. Θα πρέπει να ακούει και να κατανοεί τους άλλους, να διαβάζει και να κατανοεί πληροφορίες, να εκφράζεται ξεκάθαρα χρησιμοποιώντας τον
γραπτό και προφορικό λόγο.
• Κατοχή πρωτοβουλίας. Η αξιοποίηση των ευκαιριών και η υλοποίηση ιδεών βοηθά
την επίτευξη των τελικών.
• Κρίση και λήψη απόφασης. Λαμβάνει υπόψη τα θετικά και αρνητικά των πιθανών
δράσεων και επιλέγει την καταλληλότερη.
• Δημιουργικότητα. Η διανοητική δεξιότητα βοηθά στο να «παράγει» κανείς ιδέες και
έννοιες που μπορούν ακόμα να βελτιώσουν και να αυξήσουν την παραγωγή των
εδεσμάτων με συνέπεια να αυξήσουν το κέρδος της επιχείρησης.
• Παρακολούθηση/έλεγχος. Παρακολούθηση και έλεγχος του προσωπικού κουζίνας.
• Διαχείριση χρόνου. Διαχείριση του χρόνου του και του υπόλοιπου προσωπικού.

Ικανότητες
• Καλή μνήμη. Η ικανότητα του να θυμάται πληροφορίες όπως λέξεις, αριθμούς, εικόνες, πρόσωπα και ενέργειες.
• Κοντινή όραση. Η ικανότητα να βλέπει κανείς και να παρατηρεί λεπτομέρειες σε κοντινή απόσταση.
• Καλή όσφρηση. Η ικανότητα να ξεχωρίζει διαφορές στις οσμές μεταξύ των τροφίμων.
• Καλή αίσθηση της γεύσης. Η ικανότητα να ξεχωρίζει κανείς τις διαφορές ανάμεσα
στις γεύσεις.
• Αισθητική ικανότητα. Η ικανότητα του να αντιλαμβάνεται κανείς το ωραίο.
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• Λεπτή και αδρή κινητική λειτουργία. Η αδρή κινητική λειτουργία αφορά την ικανότητα
να εκτελεί κανείς δραστηριότητες που χρειάζονται την κίνηση των μεγάλων μυών και
η λεπτή κινητική λειτουργία αφορά την κίνηση των μικρών μυών του σώματος που λειτουργούν συγχρονισμένα για να εκτελούν δύσκολες και λεπτομερείς εργασίες.
• Καλή φυσική κατάσταση. Είναι σημαντικό να έχει κάνεις καλή φυσική κατάσταση
γιατί τον διευκολύνει στην εργασία του, έχει καλές σωματικές αντοχές και κουράζεται λιγότερο.

9.4. Αναζήτηση και ένταξη προσωπικού στον επισιτισμό
Η πρόσληψη προσωπικού σε επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είτε ιδιωτικές,
είτε δημόσιες είναι διαφορετική από αυτήν των επιχειρήσεων που έχουν σκοπό το κέρδος.
Στις μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις δεν υπάρχει μεγάλος προγραμματισμός ανθρωπίνου
δυναμικού. Σύμφωνα με τον Κανελλόπουλο (1990, σ. 75), στον Πατεστή (2009, σ. 52), ο
προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού είναι η διαδικασία πρόβλεψης των αναγκών της
επιχείρησης και η λήψη των απαραίτητων μέτρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το κατάλληλο προσωπικό από ποσοτικής και ποιοτικής άποψης.

9.4.1. Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού κουζίνας
Ο εντοπισμός και η προσέλκυση νέου προσωπικού από την αγορά εργασίας μπορεί να γίνει
με τις 2 παρακάτω πηγές (Πατεστής Ι., 2009), (Τερζίδης Κ., Τζωρτζάκης Κ., 2004):

Εσωτερικές πηγές
• Υπάρχον προσωπικό. Η επιχείρηση αναζητά στο υπάρχον προσωπικό της, υπαλλήλους για να καλύψουν μία κενή θέση που προέκυψε ή θα προκύψει από κάποια απόλυση ή οικειοθελή αποχώρηση κάποιου εργαζομένου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
θέση μπορεί να καλυφτεί από μετάθεση ενός εργαζομένου ή προαγωγή του.
• Συστάσεις από το υπάρχον προσωπικό. Σε αυτή τη κατηγορία οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται μέσω συστάσεων από το υπάρχον προσωπικό και επιδεικνύουν μεγαλύτερη πιστότητα και ικανοποίηση για την εργασία τους σε σύγκριση με όσους προσλαμβάνονται με διαφορετικές μεθόδους. Το μειονέκτημα αυτής της πηγής όμως
είναι ότι το υπάρχον προσωπικό έχει την τάση να προτείνει ανθρώπους του δημογραφικού κύκλου τους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα ίσων ευκαιριών απασχόλησης.

Εξωτερικές πηγές
• ΟΑΕΔ και ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με τα παραρτήματα του σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα καθώς
και τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας είναι μια πηγή για την εξεύρεση ειδικευμένου και ανειδίκευτου προσωπικού κουζίνας .
• Αναζήτηση με διαφήμιση στα ΜΜΕ. Διαφημίσεις σε αγγελίες σε περιοδικά, τοπικές
εφημερίδες και μέσω ιντερνέτ.
• Επιμελητήρια.
• Επαγγελματικοί σύλλογοί και σύλλογοι απόφοιτων. Πολλοί τέτοιοι σύλλογοι αποτελούν πηγή αναζήτησης εξειδικευμένου προσωπικού. Για παράδειγμα ο σύλλογος
Μαγείρων, ο σύλλογος Αρχιμαγείρων (Chef Club), ο σύλλογος Ζαχαροπλαστών και
Αρτοποιών, ο σύλλογος Ξενοδόχων και Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
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• Αναζήτηση μέσω προκηρύξεων. Αυτή η κατηγορία είναι περισσότερο σημαντική διότι τα νοσοκομεία και οι παιδικοί σταθμοί είναι κυρίως δημόσιοι οργανισμοί και οι
προκηρύξεις χρησιμοποιούνται για την κάλυψη θέσεων μαζικά μέσω του ΑΣΕΠ βάσει αξιοκρατικών διαδικασιών. Πλέον η πιστοποίηση στην μαγειρική όπου αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας για να εργαστεί κανείς σε έναν
δημόσιο οργανισμό.

9.4.2. Τρόποι εύρεσης προσωπικού
• Αγγελία στο Ιντερνετ (σελίδες εύρεσης εργασίας).
• Αγγελία σε σημεία με κίνηση περαστικών όπως στάσεις λεωφορείων, γυμναστήρια,
πολιτιστικούς συλλόγους.
• Προφορική ενημέρωση ατόμων που εργάζονται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Γενικά αποφεύγουμε να δεσμευτούμε με άτομα που προέρχονται από φίλους, συγγενείς, πελάτες, διότι συχνά υπάρχουν προβλήματα διαχείρισης και διοίκησης. Έρευνες δείχνουν ότι οι συνεργάτες συγγενείς, δεν εφαρμόζουν τον κανονισμό της διοίκησης.

01/05/2014
«ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»
Ζητείται προσωπικό με ή και χωρίς εμπειρία για το SPORT CAFÉ «Nitro» στην Ελβετίας
105.
Θέσεις εργασίας:
• Σερβιτόρος/α.
• Barman/woman.
• Buffet – καθαριότητα.
Ετών: 18-45
E-mail: nitrocafe@gmail.com
Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας, ή καταθέστε το στο κατάστημα, ώστε να
επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Cosmote: 6975656932
Wind: 6982038566

Πρότυπη αγγελία εύρεσης προσωπικού
9.4.3. Μέθοδοι ένταξης προσωπικού στην επιχείρηση
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι και προγράμματα, οι οποίες δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, ως προς την χρήση τους. Παρακάτω αναφέρονται διάφορες ορολογίες μεθόδων όπου εφαρμόζονται από τις διευθύνσεις για να εντάξουν το νεοπροσληφθέν προσωπικό τους στην επιχείρηση ή στον οργανισμό που πρόκειται να εργαστούν.
Οι μέθοδοι επικεντρώνονται στην περιγραφή θέσεως εργασίας όπου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ένταξη του εργαζομένου στην επιχείρηση. Η περιγραφή θέσης εργασίας
είναι αποτελεσματικό εργαλείο, διότι με την περιγραφή εργασίας, ένας εργαζόμενος μπορεί να γνωρίζει όλες τις απαιτήσεις εργασίας ώστε να μπορεί να βοηθάει τους νεοπροσληφθέντες συναδέλφους του, να προσανατολιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά (Τερζίδης
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Κ., Τζωρτζάκης Κ., 2004). Η περιγραφή της θέσης εργασίας, περιλαμβάνει πληροφορίες
που αφορούν τα κύρια καθήκοντα και τα χαρακτηριστικά της θέσης, με σκοπό να διευκολύνει την προσέλκυση, εκπαίδευση και αξιολόγηση του εργαζομένου και της θέσης εργασίας (Παπαλεξανδρή Ν., Μπουραντάς Δ., 2003, σ. 113).
Πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα βασίζονται στην μέθοδο «υπόδειξης από κάποιον
έμπειρο εργαζόμενο» όπου θα πρέπει να βεβαιώνονται οι διοικούντες ότι δίνονται οι σωστές οδηγίες (Τζωρακοελευθεράκης Γ.Ζ., 1999, σ. 131). Μετέπειτα, θα αναφερθούν σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα εσωτερικά (εντός της επιχείρησης) και εξωτερικά
(από άλλους φορείς π.χ. ΕΦΕΤ, HACCP). Τέλος μετά την εκπαίδευση, θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να επιβληθούν σε αξιολόγηση για να προσδιοριστεί σε τι χρειάζεται να βελτιωθούν και να εντοπιστούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, για να μπορούν να επανεκπαιδευτούν και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους σε όλο το σύνολο των απαιτήσεων της εργασίας τους (Τζωρακοελευθεράκης ibid.). Μία μέθοδος ένταξης του προσωπικού σε μία επιχείρηση, είναι να υπάρχει προσανατολισμός και ενημέρωση του εργαζομένου μέσω του καταλόγου ελέγχου (Τζωρακοελευθεράκης Γ.Ζ., 1999). Μία άλλη μέθοδος
είναι μέσω των προγραμμάτων ενσωμάτωσης (Πατεστής Ι., 2009).

9.4.4. Προσανατολισμός και ενημέρωση προσωπικού
Ο Τζωρακοελευθεράκης (1999, σ. 120), αναφέρει ότι ο προσανατολισμός και η ενημέρωση συμβάλλουν στο να εξοικειωθεί ο εργαζόμενος, με την επιχείρηση, με το κλίμα, με τις
συνθήκες και με την ίδια τη θέση εργασίας του. Με άλλα λόγια να ενσωματωθεί στην επιχείρηση και να καλύπτει όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις του πόστου εργασίας του. Η αποτελεσματικότητα των παραπάνω δύο αυτών παραγόντων, συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό
ώστε να υπάρξει μία σωστή και ξεκάθαρη σχέση μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης. Ο κατάλογος ελέγχου είναι ένα εφόδιο που πρέπει να ορίσει προσεκτικά η διοίκηση,
προκειμένου να υπάρξει προσανατολισμός και ενημέρωση των υπαλλήλων.
Τα στοιχεία που πρέπει η διοίκηση να καθορίσει στον κατάλογο ελέγχου είναι (Τζωρακοελευθεράκης ibid.):
• Η λεπτομερής εξήγηση των απαιτήσεων εργασίας. Καλό είναι να δίνονται και γραπτώς
• Το πρόγραμμα εργασίας που αφορά τον έλεγχο άφιξης και αναχώρησης του εργαζομένου
• Η ενημέρωση για τους χώρους προσωπικού, τόποι και ώρα λήψης γεύματος προσωπικού και ενημέρωση για τις πρώτες βοήθειες
• Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο εργαζόμενος σε περίπτωση ασθένειας,
αργοπορίας ή γενικά απουσίας
• Οι απαιτήσεις της επιχείρησης σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα παραγωγής
• Η διαδικασία προμήθειας και παραλαβής των υλικών
• Οι κανόνες υγιεινής
• Οι κανόνες ασφάλειας και οι διαδικασίες εφαρμογής τους
• Οι στολές προσωπικού
• Ο εξοπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος ανάλογα με τη θέση εργασίας του
• Οι απαγορευμένοι χώροι για το προσωπικό
• Χώροι παρκαρίσματος αυτοκινήτων προσωπικού
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• Χρήση τηλεφώνου
• Χώρος και θέσεις ανακοινώσεων προσωπικού
• Μισθός – ασφάλεια – διάφορες παροχές

9.4.5. Η ανάγκη εκπαίδευσης σε μία επισιτιστική μονάδα
Εκτός από τον προσανατολισμό και την ένταξη του εργαζομένου στην επισιτιστική επιχείρηση, η βασική εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης,
ακόμα και στους επιχειρηματίες. Η εκπαίδευση του προσωπικού μπορεί να γίνει από τα
ίδια στελέχη της επιχείρησης αλλά και από εξωτερικούς φορείς που εκπαιδεύουν το προσωπικό. Σε μία επισιτιστική μονάδα, το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης στους εργαζόμενους, αποτελείται από θέματα σωστής διαχείρισης των τροφίμων που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια τους (Καλογρίδου-Βασιλειάδου Δ., 1999).
Το προσωπικό των επιχειρήσεων ή οργανισμών που παραλαμβάνει, επεξεργάζεται και παράγει τρόφιμα, είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύεται σε κανόνες υγιεινής, διότι υπάρχουν συχνά μεγάλοι κίνδυνοι μόλυνσης των τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΕΦΕΤ Ορίζουν βάσει
της Υπουργικής Απόφασης 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 ότι το προσωπικό των επιχειρήσεων που ασχολείται με τα τρόφιμα, θα πρέπει να εκπαιδεύεται με ειδικό πρόγραμμα «ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιχείρησης,
ο ΕΦΕΤ προβαίνει σε παρατηρήσεις και στη συνέχεια σε πρόστιμα (Παλησίδης Γ.). Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι υποχρεωτική και αυξάνει συνεπώς την υπευθυνότητα του εργαζομένου (ΕΦΕΤ, Οδηγός υγιεινής για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής, χχ).

9.5. Κανόνες συμπεριφοράς και κανονισμός κανονισμών επιχειρήσεων εστίασης
(Περίπτωση σνακ bar)

Barista
Αρχές επαγγελματία: Καθαριότητα, χαμόγελο, ευγένεια, συνεργασία

Παρουσίαση
Άνδρες
Ξυρισμένος, περιποιημένο μούσι.
Κομμένα νύχια.

Γυναίκες
Ελαφρύ βάψιμο (για τις γυναίκες).
Κοντά νύχια, όχι βαμμένα σε έντονα χρώματα.

Άντρες και γυναίκες
Χτενισμένος/η. Στην περίπτωση που έχεις μακριά μαλλιά, τότε μαζεμένα σε κοτσίδα.
Καθαρά και γυαλισμένα παπούτσια.
Ρούχα χωρίς τρύπες και σιδερωμένα.
Ρούχα εργασίας: παντελόνι μαύρο, μπλουζάκι καταστήματος.

Πολιτική λειτουργίας και εργασιών
Κάθε μέρα για όλες τις βάρδιες
Καθαρίζει όλες τις βιτρίνες (εδεσμάτων και ποτών), πάγκους εργασίας και δάπεδο)
Πλύσιμο σκευών καφέ. Στην περίπτωση που δεν προλαβαίνει ο Delivery, τότε το κάνει
ο/η Barista στη λάντζα του.
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Εκτέλεση παραγγελιών. Στην περίπτωση που υπάρχει πελάτης στο κατάστημα σε αναμονή και παράλληλα έρθει τηλεφωνική παραγγελία, τότε προηγείται η τηλεφωνική.
Τοποθέτηση βρώσιμων υλικών στους χώρους προετοιμασίας από την αποθήκη: καφέ,
ζάχαρη, σοκολάτα, κλπ στο συρτάρι.
Έλεγχος καθαριότητας σκευών σερβιρίσματος.
Τακτοποίηση προϊόντων παραλαβής bar.
Έλεγχος ποιότητας καφέ εσπρέσο και γαλλικού (δοκιμή: γευστική, οπτική, θερμοκρασίας, υφής γεύσης). Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσουμε ποιοτικό πρόβλημα τηλεφωνήστε στον προμηθευτή.
Έλεγχος καθαριότητας σκευών τοποθέτησης και συνοδευτικών προϊόντων: ζάχαρη σε
stick,μέλι, χαρτοπετσέτες, αναδευτήρες, κλπ.
Συμπλήρωση λίστας παραγγελιών βρώσιμων προϊόντων.
Διαχειρίζεται την εκτύπωση των αποδείξεων όταν χρειάζεται.
Έλεγχος τις αντιδράσεις των πελατών από τον τρόπο έκφρασης. Εάν διαπιστώσει δυσαρέσκεια τότε πρέπει να επέμβουμε ευγενικά και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε το λάθος μας, ή το λάθος του πελάτη, πχ. να ήθελε espresso fredo και να παρήγγειλε
espresso cappuccino.

Ανά βδομάδα για όλες τις βάρδιες
Συμπλήρωση λίστας παραγγελιών προϊόντων, πχ κούπες, φλιτζάνια, πιατάκια, πλαστικά ποτήρια, χαρτοπετσέτες, καπάκια ποτηριών κλπ.
Καθαριότητα μηχανής (εξωτερική: άδειασμα σκευών από πάνω και καθάρισμα με
βρεγμένο βετέξ): (πρωινή βάρδια: κάθε Δευτέρα, απογευματινή: κάθε Πέμπτη)

Ανά μήνα για όλες τις βάρδιες
Έλεγχος αφαλατωτή. Αλλαγή αλατιού.

Πολιτική επιχείρησης προς πελάτες καταστήματος
Χαιρετισμός πελάτη στα πρώτα 4΄΄ από τη στιγμή που εισέρχεται στο κατάστημα: «καλημέρα (σας) / καλησπέρα (σας)».
Απευθύνουμε το λόγο στον πελάτη ως εξής: «Πως μπορώ να σας εξυπηρετήσω;»
Δίνουμε το προϊόν που παρήγγειλλε και του ευχόμαστε: «Στην υγειά σας».
Εφόσον καταναλώσει το προϊόν στο κατάστημα και έχουμε χρόνο, τότε: τον ρωτάμε:
«σας άρεσε ο καφές/η σοκολάτα, θα τον επιθυμούσατε διαφορετικό;»
Εάν κάνουμε κάποιο λάθος στην παραγγελία, τότε: ζητάμε ευγενικά «συγνώμη» και
αναφέρουμε: «θα σας ετοιμάσω ένα νέο καφέ/σοκολάτα».
Τρόπος απάντησης στο τηλέφωνο: «Bonjour” παρακαλώ!

Πολιτική επιχείρησης προς συναδέλφους
Όταν απευθυνόμαστε στους συναδέλφους, στο τέλος της πρότασής μας αναφέρουμε:…
«σε παρακαλώ».
Κάθε βάρδια πρέπει να συναντιέται και να συζητάει μισή ώρα κατά την αλλαγή.
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Πολιτική επιχείρησης προς προμηθευτές
Όταν γίνονται οι παραγγελίες ρωτάμε πάντα τη μέρα παράδοσης.
Τσεκάρουμε πάντα
• την ποσότητα παραγγελίας με την ποσότητα παράδοσης,
• την συμφωνηθέντα τιμή με τη τιμή του τιμολογίου,
• την συμφωνηθέντα και επιθυμητή ποιότητα με την ποιότητα των παραλαβώμενων
προϊόντων.

Πολιτική επιχείρησης καταναλώσεων “maison” (ιδιοκαταναλώσεις)
• Κάθε συνεργάτης μπορεί να καταναλώσει καθημερινώς για τον εαυτό του ή για φίλο/η του έως 3 καφέδες και 1 έδεσμα.
• Για τα συσκευασμένα ποτά, προϊόντα, καθώς και επιπλέον καταναλώσεις (ιδιοκαταναλώσεις) δίνονται με έκπτωση 20% στις τιμές καταλόγου.
• Καφέδες προσφέρονται επίσης σε οδηγούς προμηθευτών, πελάτες που καταναλώνουν καθημερινώς καφέδες (στους 9 καφέδες ο 10 προσφορά).

Εσωτερικοί ρόλοι υπαλλήλων στην επιχείρηση
Υπεύθυνοι για την καθαριότητα (συμπλήρωση πίνακα παραγωγής και τουαλέτας)
Χώρος υπευθυνότητας

Α ανάθεση

Β ανάθεση

Γ ανάθεση

Τουαλέτας:

Delivery

Chef

Barista

Πατάρι:

Delivery

Chef

Barista

Παραγωγή εδεσμάτων:

Chef

Delivery

Barista

Σαλόνι & πεζοδρόμιο:

Delivery

Barista

Chef

Παραγωγή σαλόνι:

Barista

Delivery

Chef

Συχνότητα: 5 φορές / ημέρα. Πρωινή και βραδινή βάρδια.

Υπεύθυνοι τακτοποίησης εμπορευμάτων
Χώρος υπευθυνότητας

Α ανάθεση

Β ανάθεση

Γ ανάθεση

Bar:

Barista

Delivery

Chef

Κουζίνας:

Delivery

Chef

Barista

Τουαλέτας:

Delivery

Barista

Chef

Συχνότητα: συνεχείς.

Υπεύθυνοι πλύσης σκευών
Χώρος υπευθυνότητας

Α ανάθεση

Β ανάθεση

Γ ανάθεση

Bar:

Delivery

Barista

Chef

Κουζίνας:

Delivery

Chef

Barista
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Συχνότητα: συνεχείς.

Υπεύθυνοι συμπλήρωσης θερμοκρασιών
Α ανάθεση

Β ανάθεση

Γ ανάθεση

Δ ανάθεση

Διαχειριστής

Barista

Chef

Delivery

Συχνότητα: 2 φορές / ημέρα. Πρωινή και βραδινή βάρδια.
Ως ώρες ελέγχου ορίζονται --> πρωί: 08:30-9:00, απόγ.:16:30-17:00

10.	Μέθοδοι λειτουργίας επιχείρησης εστίασης με σκοπό την αύξηση
ικανοποίησης πελατών

Σύντομη περιγραφή ενότητας
Στο κεφάλαιο αυτό θα πάρετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους ανανέωσης της οργάνωσης και της διοίκησης της επιχείρησής σας. Το τρίπτυχο υγιεινήκοστολόγηση-γεύση είναι οι άξονες που στηρίζουν την επιχείρησή σας. Όταν αυτά λειτουργούν συνδυαστικά θα επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι το συνεχές κέρδος με
στόχο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Φωτογραφία: «Ιαπωνικό σερβίρισμα»
Studio Culinology TEAM Hellas, Φωτογράφος: Γ.Κόγιας

10.1 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 φυσιολογικές ανάγκες, τις ανάγκες ασφάλειας, τις ανάγκες κοινωνικής αποδοχής, αυτοεκτίμησης
και αυτογνωσίας.
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Σχήμα 6. 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 ανάγκες στέγασης, προστασίας του σώματος από διάφορες επιθέσεις, την ανάγκη να είμαστε
υγιείς, να έχουμε ψυχολογική προστασία. Τα δυο αυτά είδη αναγκών ικανοποιούν τα ζωικά 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 αυτοεκτίμησης ο άνθρωπος έχει ανάγκη να παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή, να βασίζεται 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 εξασφαλίσει 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 μπορεί να είναι, να είναι πιο ολοκληρωμένος, πιο «γεμάτος». Για να είναι κάποιος αυτοπραγματωμένος πρέπει να έχει ικανοποιήσει τις χαμηλότερες ανάγκες του. Λάβετε υπόψη σας ότι
μόνο το 2% των ανθρώπων είναι πραγματικά αυτοπραγματωμένο.

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 «αισθητηριακή ολοκλήρωση» του ατόμου, η οποία συμβαίνει μέχρι τα παιδικά χρόνια και συνεχίζει 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 τροφίμου) 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 παρασκευασμάτων. Για παράδειγμα με την ακοή μπορεί να ελέγξει τη δύναμη της φωτιάς, εάν πρέπει να τη χαμηλώσει ή να τη δυναμώσει.

200

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

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
«παιχνιδιάρικα». 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,
αναζήτησης 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)
βοήθησε τους ανθρώπους στη «μειωμένη φοβία απέναντι στο νέο», όπως ονομάζουν το
φαινόμενο 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
παραδοσιακό και επιθυμούν το ξένο, το μακρινό, διαμέσου της γευστικής καινοτομίας.

10.2 Ανάλυση και αξιολόγηση εδεσματολογίων σε μονάδες μαζικής εστίασης
10.2.1. 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 αποφασίσει τι θα παραγγείλει, και συνεπώς τι θα καταναλώσει, κάτι που για το εστιατόριο μεταφράζεται σε έσοδα. Τα εδεσματολόγια πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις ίδιες τις επισιτιστικές 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 πραγματοποιήθηκε το εξής πείραμα το οποίο αποδεικνύει τον ισχυρισμό αυτό. O ίδιος «πελάτης» κλήθηκε να παραγγείλει από δύο διαφορετικά σχεδιασμένα μενού, τα οποία περιείχαν 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
παραγγέλλοντας 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
υπάρχουν λίστες με προσφερόμενα πιάτα ανά κατηγορία. Ο συντάκτης του μενού
καλό είναι να μεριμνήσει όχι μόνο για τη συνολική παρουσίαση του μενού, αλλά και
201

ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

•

•

•

•

•
•

•

•

•

για μια ικανοποιητική αισθητικά εικόνα της κάθε κατηγορίας (μέγεθος γραμμάτων,
γραμματοσειρά). Επίσης, προτείνεται κάθε λίστα να έχει διαφορετικό μέγεθος, έκταση αλλά και πλαίσια 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
ενδιαφέρον 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 παραπλανήσει 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 τοποθετούν στα μενού τους γραφικά σε συνδυασμό με λέξεις. Για παράδειγμα, αντικαθιστούν 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 για το εν δυνάμει γεύμα του. Είναι σίγουρα πιο δελεαστικό το πιάτο «μπιφτέκια με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και πατάτες με πορτοκάλι ψημένες στη γάστρα»
από το πιάτο «μπιφτέκια»!
Δώστε πληροφορίες σχετικά με τους παραγωγούς και τα προϊόντα. Τα υλικά που
έχουν χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ έχουν μεγάλη ζήτηση.
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
αλλάζει εύκολα το φύλλο και το ξύλο με κολλημένα τα εδέσματα με τις τιμές. Από
άποψης υγιεινής, πρακτικότητας και τιμής (κόστος κατασκευής και συντήρησης)
προτιμάται το ξύλινο54.
Προσοχή στις αλλαγές τιμών! Σε περιπτώσεις που αλλάζουν οι τιμές σε πιάτα του καταλόγου, 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 δημιουργήσει 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

54. Μπόσκου. Γ, Παλησίδης, Γ. Μέντζιου, Ρ. & Ντελέζος, Κ. (2011). Υγιεινή σκευών εστιατορίων, μετρήσεις με Λουμινόμετρο. Αδημοσίευτο.
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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 επιλογή 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 διορθώσεις. Συχνά γίνονται λάθη στη χρήση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. Το κάθε προϊόν θα πρέπει να γράφεται πάντα με πεζά γράμματα και τα κεφαλαία να χρησιμοποιούνται μόνο στην αρχή και πριν από τα διάφορα χαρακτηριστικά ονόματα.
Το χαρτί που είναι τυπωμένος ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη σημασία. Η αφή είναι μια
επιπλέον αίσθηση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της επιχείρησης. Κατάλογοι που χρησιμοποιούν καλής ποιότητας χαρτί κεντρίζουν περισσότερο τον πελάτη. Εκτός από τον κλασικό κατάλογο που γνωρίζετε στα εστιατόρια και στα μπαρ,
τα προϊόντα 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 πρέπει 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;

Πινακίδες αναγραφής σπεσιαλιτέ

10.2.2.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 εμπίπτει 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 καταστημάτων το επιθυμούν. Όσα από τα παραπάνω κέντρα και καταστήματα διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα για την εξυπηρέτηση κα203

ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

θήμενων 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 τοποθετούν τιμοκαταλόγους. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα αμιγή καφενεία, για τα οποία όμως
ισχύει υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου σε εμφανές σημείο του καταστήματος,
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 τιμοκαταλόγους 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,
οινοπνευματώδη 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 επιβαρύνσεις των καταναλωτών (δημοτικοί φόροι κλπ), απαγορευμένης
απολύτως της προσαύξησης της τελικής τιμής τιμοκαταλόγου για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
• Σε εμφανές σημείο κάθε τιμοκαταλόγου αναγράφονται οι πιο κάτω ενδείξεις:
«Το κατάστημα υποχρεούται/δεν υποχρεούται στην έκδοση διπλοτύπων αποδείξεων ή αναλυτικών αποδείξεων μηχανής θεωρημένων από τη ΔΟΥ. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις». Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν
αφορούν τα αμιγή καφενεία.
• Τέλος, για κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, στα οποία παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς των ειδών με το σύστημα της ελάχιστης 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 τιμοκαταλόγου 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 καταστήματα εστίασης και διασκέδασης (εστιατόρια, εστιατόρια γρήγορης
εστίασης, εστιατόρια ξενοδοχείων, ταβέρνες, οινομαγειρεία, κέντρα διασκέδα204
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σης 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 καταστημάτων, 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 τιμοκατάλογο.
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 απαγορεύεται η κατοχή άλλων ελαίων, εκτός ελαιόλαδου.
Κατεψυγμένο: Για φαγητό που έχει παρασκευασθεί από κατεψυγμένα κρέατα,
αλιεύματα 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 «Προτηγανισμένο»55.
Ορισμένα όρια βάρους (γραμμάρια) προσφερόμενων εδεσμάτων σε ψημένη κατάσταση, βάσει της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009 άρθρα 153 και 156:

Κρέατα εν γένει ψητά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρασκευαζόμενα
Κρέατα φέτα και εν γένει κρέας άνευ οστών, λουκάνικα, σουτζουκάκια και
κεφτέδες εκ νωπού κιμά μόσχου
Ψάρια με οποιοδήποτε τρόπο παρασκευαζόμενα
Φιλέτο ψαριού, αστακός, μαγιονέζα Αθηναϊκή
Πουλερικά γενικώς
Γαλόπουλα στήθος φέτα
Ντολμάδες άνευ σάλτσας
Κεφτέδες άνευ σάλτσας
Μακαρόνια μαγειρεμένα άνευ σάλτσας
Παστίτσιο και μουσακάς
Κολοκυθοπατάτες, μπριάμ, μελιτζάνες, ιμάμ, φασολάκια λαδερά
Ντομάτες γεμιστές, κολοκυθάκια γεμιστά, πιπεριές γεμιστές, μελιτζάνες γεμιστές
Πατάτες, τηγανητά και μελιτζάνες τηγανιτές
Σαλάτες βραστές
Σαλάτα ντομάτα ή αγγούρι
Σαλάτες ωμές (λάχανο, μαρούλι κλπ)

125-130
125-130
110-115
110-115
125-130
110-115
175-180
140-150
220-230
195
255-260
225
145
190-200
190-200
125-130

55. Εφόσον οι υπεύθυνοι των καταστημάτων κατέχουν τα ως άνω κατεψυγμένα τρόφιμα ή προμαγειρευμένα/προτηγανισμένα φαγητά, οφείλουν να προσφέρουν και φαγητά από αυτά. Όταν δεν αναγράφονται στον τιμοκατάλογο τα
φαγητά της περίπτωσης αυτής, απαγορεύεται αντίστοιχα η κατοχή είτε κατεψυγμένων κρεάτων, αλιευμάτων, λαχανικών είτε προμαγειρευμένων/ προτηγανισμένων φαγητών.
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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 παρασκευάζονται 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.

10.2.3.Ανάλυση της Ελληνικής Ταβέρνας
Έρευνα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
το 2013 από τη φοιτήτρια κ.Έυα Σταυρίδη με ερευνητή το κ.Γιώργο Παλησίδη και τον κ.
Γεώργιο Μπόσκου, Επίκουρο Καθηγητή, έδειξε σε δείγμα 502 επιχειρήσεων εστίασης τα
παρακάτω αποτελέσματα:

Α. Αποτελέσματα για την ονομασία των επιχειρήσεων
Από την ανάλυση των ονομασιών των 502 επιχειρήσεων που πήραν μέρος στη μελέτη,
προέκυψε πίνακας με 600 μονές λέξεις. Συγκεκριμένα, οι όροι και οι λέξεις που εμφανίστηκαν συχνότερα στις ονομασίες των παραπάνω επιχειρήσεων (εκτός από τα άρθρα και
τους συνδέσμους) είναι η ξένη λέξη «restaurant» με 25 εμφανίσεις, η ονομασία «στέκι» με
8 εμφανίσεις, οι λέξεις «ταβέρνα» και «εστιατόριο» με 8 εμφανίσεις, η λέξη «hotel» με 7 εμφανίσεις, η λέξη «taverna» με 5 εμφανίσεις, οι λέξεις «γεύσεις», «μαϊστράλι», «πέτρινο» και
«ακρογιάλι» με 4 εμφανίσεις, οι λέξεις «φάρος», «thalassa», «κουζίνα», «κληματαριά», «bar»
και «golden» με 3 εμφανίσεις.
Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε πως στις ονομασίες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων εστίασης χρησιμοποιείται συχνότερα ο αγγλικός όρος του εστιατορίου, και με μικρότερη συχνότητα απ’ ότι ο αντίστοιχος ελληνικός ή η λέξη «ταβέρνα». Επίσης, συναντάται και ο αγγλικός όρος της ταβέρνας: «taverna». Επιπροσθέτως, ο όρος «hotel» ο οποίος
εμφανίζεται 7 φορές, υποδηλώνει πως τα εστιατόρια και οι ταβέρνες των ξενοδοχειακών
μονάδων περιλαμβάνουν στην ονομασία τους την έννοια των ξενοδοχείων. Η πιο κοινή
ονομασία μεταξύ των επιχειρήσεων είναι το «στέκι». Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως ενώ τα μενού των επιχειρήσεων που αναλύθηκαν ήταν 502, και από τα οποία
οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν ως κατηγορίες του μενού ήταν 489 διαφορετικές, οι συνολικές λέξεις των ονομασιών των επιχειρήσεων είναι 600 διαφορετικές. Το συμπέρασμα
είναι πως υπάρχει ποικιλομορφία όσον αφορά τις ονομασίες επιχειρήσεων εστίασης, κάτι
που πιθανόν επιδιώκουν οι ίδιοι οι καταστηματάρχες ως άξονας του management και του
marketing που ακολουθούν για την επιχείρησή τους.

Β. Αποτελέσματα για τα είδη των επιχειρήσεων
Από την ανάλυση του είδους των επισιτιστικών επιχειρήσεων, προέκυψαν 35 διαφορετικά
είδη επισιτιστικών επιχειρήσεων. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται διαγραμματικά σε οριζόντιες μπάρες τα είδη των επιχειρήσεων, μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους.
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Έτσι, από το διάγραμμα προκύπτει πως στην έρευνα συμμετείχα σε μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεις, χαρακτηρισμένες ως εστιατόρια και στη συνέχεια, με φθίνουσα σειρά,
ταβέρνες, μεζεδοπωλεία, ψαροταβέρνες, εστιατόρια ξενοδοχείων, ουζερί και λοιπές επιχειρήσεις.
Το γεγονός πως δεν συμμετείχαν στη μελέτη ίσα ποσοστά κάθε είδους επιχείρησης πιθανόν να έχει αντίκτυπο στα αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως κάθε είδος
επιχείρησης περιέχει διαφορετικές κατηγορίες εδεσμάτων και εδέσματα, αναλόγως το κοινό που απευθύνεται, τον τρόπο διοίκησης της επιχείρησης και την εικόνα και τα αγαθά
που θέλει να προσφέρει. Για παράδειγμα, μία χασαποταβέρνα πιθανόν να μην περιέχει
ψαρικά και θαλασσινά. Αντίθετα, μία ψαροταβέρνα μπορεί να διαθέτει περιορισμένες επιλογές σε κρεατικά, αλλά αυξημένες σε ψάρια και οστρακοειδή. Επιπροσθέτως, ένα ουζερί μπορεί να μη σερβίρει μεγάλη ποικιλία κυρίως πιάτων, αλλά ορεκτικών και μεζέδων, ενώ
ένα τσιπουράδικο πιθανόν να δίνει βάση στο τσίπουρο ως επιλογή αλκοόλ και στους μεζέδες που ακολουθούν το τσίπουρο.

Αποτελέσματα των κατηγοριών των εδεσματολογίων (menu categories)
Αρχικά, παρουσιάζεται ο πίνακας εμφάνισης των μονών λέξεων και των φράσεων 2 λέξεων όπου αναλύθηκαν συνολικά τα menu-categories των εδεσματολογίων. Για λόγους συντομίας στον πίνακα με τις μονές λέξεις αναφέρονται τα αποτελέσματα που εμφανίζονται
πάνω από δύο φορές, δηλαδή οι πρώτες 243 από τις (συνολικά) 489. Στον πίνακα 16 του
παραρτήματος Γ, στη σελίδα 159 εμφανίζεται ο πλήρης πίνακας των αποτελεσμάτων των
μονών λέξεων.
Φράσεις 2 λέξεων

Εμφανίσεις

ορεκτικά σαλάτες

187

ζεστά ορεκτικά

30

της ώρας

118

μπύρες κρασιά

29

κυρίως πιάτα

94

ούζο τσίπουρο

28

σαλάτες ορεκτικά

87

μπύρες ούζο

25

λευκά κρασιά

43

σαλάτες ζυμαρικά

25

αναψυκτικά μπύρες

42

ορεκτικά ζεστά

25

σαλάτες τυριά

41

αναψυκτικά ορεκτικά

25

μπύρες αναψυκτικά

40

αναψυκτικά ποτά

25

κρασιά κόκκινα

39

κρασιά ροζέ

25

επιδόρπια ορεκτικά

39

ποτά ορεκτικά

24

κρύα ορεκτικά

39

ορεκτικά τυριά

24

κρασιά λευκά

35

κρασιά μπύρες

24

κόκκινα κρασιά

35

πιάτα ημέρας

22

πιάτα επιδόρπια

34

τυριά σαλάτες

22

σαλάτες κυρίως

33

γλυκά ορεκτικά

21

Πίνακας: Αποτελέσματα φράσεων με 2 λέξεις των menu-categories.
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1. Από την ανάλυση των αριθμών των κατηγοριών στα εδεσματολόγια, που έγινε

μέσω του excel, προκύπτει πως ο μέγιστος αριθμός όπου βρέθηκε σε εδεσματολόγιο είναι 24 menu-categories, ενώ ο ελάχιστος 2. Ο μέσος όρος του αριθμού των κατηγοριών ανά κατάλογο-μενού είναι 8,0992. Τέλος, οι πέντε πιο συχνοί αριθμοί menu-categories είναι οι εξής: ο αριθμός με το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι «6» κατηγορίες, όπου εμφανίστηκαν σε 60 από τα μενού. Ακολουθεί
ο αριθμός «5» κατηγοριών, όπου βρέθηκε σε 58 μενού, ο αριθμός «4» κατηγοριών που βρέθηκε σε 57 μενού, ο αριθμός «7» κατηγοριών όπου βρέθηκε σε 52
μενού, ο αριθμός «8» που βρέθηκε σε 46 μενού, ο αριθμός «3» που βρέθηκε σε
41 μενού, ο αριθμός «9» που βρέθηκε σε 33 μενού, ο αριθμός «10» βρέθηκε σε
31 μενού κ.ο.κ. Ο πίνακας που ακολουθεί αναφέρει αναλυτικά τους αριθμούς
menu-categories και σε πόσα μενού βρέθηκαν.
Παρατηρώντας τον πίνακα, αντιλαμβανόμαστε πως το 80% περίπου (συγκεκριμένα το
81,07%) των μενού παρουσιάζει αριθμό κατηγοριών από 3 έως 11, ενώ περίπου το 20%
(συγκεκριμένα το 18,93%) παρουσιάζει έναν αριθμό κατηγοριών από τους υπόλοιπους πιθανούς, δηλαδή: 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24.
2. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και κατηγοριοποίησης του προφίλ των λέξεων που
βρέθηκαν στα εδεσματολόγια παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Για κάθε κατηγοριοποίηση εμφανίζεται στο διπλανό κελί ο αριθμός εμφάνισης και στο ακριβώς
επόμενο κελί το ποσοστό που κατέχει στο σύνολο των εδεσματολογίων.
Χρησιμοποιήθηκαν 17 διαφορετικοί τρόποι κατηγοριοποίησης των λέξεων. Έτσι, το μεγαλύτερο ποσοστό των λέξεων χαρακτηρίστηκαν ως «κατηγορίες» ενός μενού (38,2%) και
το αμέσως επόμενο ποσοστό χαρακτηρίστηκε ως «υποκατηγορίες» (26,6%). Επίσης, παρατηρούμε πως 4η σε σειρά έρχεται η κατηγοριοποίηση «έδεσμα», ενώ 5η η κατηγοριοποίηση «ποτό», που σημαίνει πως πολλά εδεσματολόγια διαθέτουν ως τίτλο κάποιων menucategories ονόματα εδεσμάτων ή ποτών. Το ίδιο ισχύει και για την κατηγοριοποίηση «ρόφημα», με σειρά 10η και ποσοστό 0,82%. Επιπλέον, η κατηγοριοποίηση «ρήμα» (1,48%)
αποκαλύπτει πως κάποια μενού διαθέτουν categories που περιλαμβάνουν ρήματα, πιθανόν προκειμένου να διαφέρουν από τον συνηθισμένο τρόπο γραφής ενός καταλόγου. Τέλος, υπάρχει η κατηγοριοποίηση «τοποθεσία» στην 11η θέση (0,66%) που σημαίνει πως κάποια menu-categories τονίζουν την καταγωγή των προϊόντων ή εδεσμάτων.
Σειρά
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Κατηγοριοποίηση

Εμφανίσεις

Ποσοστό

1.

κατηγορία

232

38.1579

2.

υποκατηγορία

162

26.6447

3.

χαρακτηρισμός

75

12.3355

4.

έδεσμα

57

9.3750

5.

ποτό

17

2.7961

6.

άρθρο

14

2.3026

7.

επίρρημα

10

1.6447

8.

ρήμα

9

1.4803

9.

ποσότητα

7

1.1513

10.

ρόφημα

5

0.8224

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Σειρά

Κατηγοριοποίηση

Εμφανίσεις

Ποσοστό

11.

τοποθεσία

4

0.6579

12.

αριθμός

3

0.4934

13.

σύνδεσμος

3

0.4934

14.

πρόθεση

3

0.4934

15.

αντωνυμία

3

0.4934

16.

γράμμα

3

0.4934

17.

συστατικό

1

0.1645

Πίνακας 3: Αποτελέσματα της ανάλυσης του προφίλ των λέξεων των menu-categories.

Ο αναλυτικός πίνακας με τις λέξεις και τους χαρακτηρισμούς του προφίλ τους εμφανίζεται στον πίνακα 16 του παραρτήματος Γ, στη σελίδα 159.
3. Τα αποτελέσματα για τις ειδικές κατηγορίες παρουσιάζονται παρακάτω:
Ειδικές κατηγορίες

Αριθμός εμφάνισης

Διαίτης

2

Διαβητικών

1

Νηστίσιμα

2

Χορτοφάγων

3

Πίνακας: Αποτελέσματα ειδικών κατηγοριών από την ανάλυση των menu-categories.
Από τα αποτελέσματα φαίνεται πως το ποσοστό των παραπάνω ειδικών κατηγοριών στα 502 μενού είναι εξαιρετικά χαμηλό. Συγκεκριμένα, στις 489 λέξεις των menucategories, μόνο οι 8 χαρακτηρίστηκαν με μία από τις παραπάνω ειδικές κατηγορίες. Έτσι,
οι ειδικές κατηγορίες αποτελούν το 1,6% στα 502 μενού. Αυτό σημαίνει πως οι επιχειρήσεις εστίασης με ελληνικά μενού διαθέτουν σπάνια κατηγορίες με επιλογές όπως, εδέσματα διαίτης, εδέσματα κατάλληλα για διαβητικούς ή για χορτοφάγους. Τέλος, οι κατηγορίες
των νηστίσιμων πιθανόν να αυξάνονται αναλόγως την εποχή και επομένως τη ζήτηση των
νηστίσιμων εδεσμάτων.
4. Για τη συγγραφή και δημιουργία των 502 καταλόγων, το ποσοστό ελληνικών και ξένων
λέξεων που χρησιμοποιήθηκε σημειώνεται στο παρακάτω πίνακα:
Σειρά

Γλώσσα λέξεων

Εμφανίσεις

Ποσοστό

1.

ελληνική

426

87.1166

2.

ξένη

63

12.8834

Πίνακας 4: Αποτελέσματα της γλώσσας των λέξεων των menu-categories
Παρατηρούμε, λοιπόν, πως ένα σημαντικό ποσοστό λέξεων (12,8%) της καταγραφής των
εδεσματολογίων αποτελείται από ξένες λέξεις.
5. Τ α αποτελέσματα που ακολουθούν προκύπτουν από την πιθανότητα εμφάνισης του
συνδυασμού 2 λέξεων από την ανάλυση των λέξεων των menu-categories. Τα γινόμενα
που θεωρήθηκαν ως πιθανότητες είναι όσα γινόμενα ισούταν με πιθανότητα πάνω από
0,01%. Αποτελέσματα των εδεσμάτων των εδεσματολογίων (menu-items)
Τα αποτελέσματα τοποθετήθηκαν από τα φύλλα του excel σε πίνακες.
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Για λόγους συντομίας, ο συγκεκριμένος πίνακας περιέχει μόνον ολοκληρωμένα εδέσματα, τρόφιμα ή λέξεις που μπορεί να παραπέμπουν σε συκεκριμένο έδεσμα, ποτά και ονομασίες αναψυκτικών. Δηλαδή εκτός από τις λέξεις που έχουν αφαιρεθεί από τον αναλυτικό πίνακα του παραρτήματος, δηλαδή άρθρα, σύνδεσμοι, προθέσεις, συμβολισμοί μονάδων, ονομασίες περιοχών, ονόματα ανθρώπων, ονομασίες επιχειρήσεων, επίθετα όπως
απλός, αγαπημένος, ζεστός, κρύος και ρήματα όπως μαγειρεύονται, αλιεύονται, ψήνονται
κτλ., στον συγκεκριμένο έχουν αφαιρεθεί αφηρημένα τρόφιμα και συστατικά τροφίμων
και επωνυμίες αλκοολούχων ποτών. Ο αναλυτικός πίνακας βρισκεται στον πίνακα 18 του
παραρτήματος Γ, στη σελίδα 17. Ο πλήρης πίνακας των αποτελεσμάτων διατίθεται από
τον επιβλέποντα και τη συγγραφέα της πτυχιακής.
Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί τον πίνακα των μονών λέξεων και, για χάρη συντομίας, περιέχει μόνο (ολοκληρωμένα) εδέσματα και ποτά που εμφανίζονται πάνω
από 30 φορές:
φέτα

934 φλωρίνης

167 ρετσίνα

90 μπάμιες

57 κεφαλογραβιέρα

40

γαρίδες

703 τσίπουρο

160 μπουγιουρντί

88 σουπα

57 αγκινάρες

39

μανιτάρια

702 τυροκαυτερή

160 κοντοσούβλι

86 σουφλέ

57 απάκι

39

σαγανάκι

595 αγγουροντομάτα

157 ναπολιτάνα

85 φλογέρες

57 μπανάνα

39

μπιφτέκι

570 μπακαλιάρος

157 τυροσαλάτα

84 frappe

56 ντοματοκεφτέδες

39

σουβλάκι

535 κοκκινιστο

151 φασόλια

83 γλώσσα

56 πιλάφι

39

χταπόδι

409 ξυδι

150 λεμονάδα

81 ψαρόσουπα

55 βότκα

38

λουκάνικο

395 ριγανη

148 γιουβέτσι

79 γαλεος

54 καβουροσαλάτα

38

χωριάτικη

391 σολοµό

148 αστακός

78 μήλα

54 καρρυ

38

κρασι

382 πατατοσαλάτα

143 παστίτσιο

78 φράουλα

54 λακέρδα

38

τζατζίκι

352 ριζότο

143 πεστο

78 τουρσί

53 σπανακόπιτα

38

ψαρονέφρι

332 φάβα

143 ξιδάτο

77 φαγκρί

53 metaxa

37

ούζο

310 κεμπάπ

138 πίτσα

77 καρυδόπιτα

50 κολιοί

37

κολοκυθάκια

300 σαρδέλες

138 κόκορας

75 γαλοπούλα

49 κρεπα

37

μύδια

297 σουπιά

130 espresso

72 βακαλάο

48 κυδώνι

37

χορτα

294 μουσακάς

122 καραβίδες

72 κοτσι

47 μαστίχα

37

παϊδάκια

291 τσιπούρα

121 ομελέτα

72 κανταΐφι

46 ουίσκι

37

μοσχαρίσια

279 ντάκος

119 τσάι

72 κασεροκροκέτες

46 γαριδοσαλάτα

36

αρνάκι

267 γίγαντες

116 μπαρμπούνι

71 ξυνομυζήθρα

46 ντοματοσαλάτα

36

παγωτά

265 ξιφία

115 κουνουπίδι

69 σαργοί

46 ρολό

36

ελιές

257 ταραμοσαλάτα

115 λαβράκι

69 σπετσοφάι

45 συναγρίδα

36

μακαρονάδα

248 κολοκυθοκεφτέδες

114 λαχανοσαλάτα

69 αθερίνα

44 φρουτοσαλάτα

36

cola

244 πορτοκαλάδα

114 μπολονέζ

69 ανανά

44 ρεβύθια

35

καλαμάρι

233 σόδα

114 μπεκρή

68 λυθρίνια

44 μαυρομάτικα

34

κεφτεδάκια

230 μπρόκολο

113 σκουμπρί

67 σφυρίδες

44 μους

34

γαύρος

227 ντολμαδάκια

112 ρώσικη

65 ταλιατέλες

44 ρόδι

34

καλαμαράκια

214 μπύρα

110 τόνος

65 αρακά

43 σύκα

34

σνίτσελ

210 τυρόπιτα

109 χαλβάς

65 αστακομακαρονάδα

43 ταραμάς

34

κρεμ

205 sprite

106 μπουρεκάκια

64 ιμάμ

43 χορτόπιτα

34
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σουτζουκάκια

204 καρμπονάρα

105 στήθος

64 λαχανοντολμάδες

43 γαλακτομπούρεκο

33

σκορδαλιά

201 στιφάδο

104 κατσικάκι

63 πολίτικη

43 δαμάσκηνα

33

γραβιέρα

198 τονοσαλάτα

102 κουτσομούρα

63 σκορδόψωμο

43 κροκέτες

33

πανσέτα

194 κασέρι

101 φασολάκια

63 μπακλαβάς

42 παπουτσάκια

32

μελιτζανοσαλάτα

188 συκωτάκι

100 γαριδομακαρονάδα

62 μυδοπίλαφο

42 φακές

32

τηγανιά

188 τυροκροκέτες

100 fanta

61 πανακότα

42 φρικασέ

32

γεμιστά

178 γύρος

99 κουνέλι

60 αγριογούρουνο

41 καβούρι

30

κεφαλοτύρι

170 ελληνικό-ός

95 cappuccino

58 γιαουρτλού

41 κατίκι

30

παντζαροσαλάτα

169 πουρέ

93 κοκορέτσι

58 μπουτάκι

41 μιλφέιγ

30

μαρουλοσαλάτα

167 ceasar’s

30

πλευρώτους

92 μαρίδα

58 ραβανί

41 φασολάδα

90 μπριάµ

58 χοχλιοί

41

Πίνακας: Αποτελέσματα μονών λέξεων των menu-items, που εμφανίζονται πάνω από 30 φορές.

Κάποια από τα εδέσματα αποδίδονται με παραπάνω από μία λέξεις. Έτσι, κάποιες από
τις μονές λέξεις του πίνακα δεν μπορούν να εξηγηθούν πλήρως ως ένα συγκεκριμένο έδεσμα, αλλά ως πιθανότητα κάποιων εδεσμάτων. Έτσι, παρακάτω παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας που περιέχει τις φράσεις με 2, 3 ή 4 λέξεις που εμφανίζονται πάνω από
50 φορές. Οι αναλυτικοί πίνακες με τις φράσεις με 2, 3, 4 και 5 λέξεις βρίσκονται στον πίνακα 19 και στον πίνακα 20 του παραρτήματος Γ, σελίδα 177 και 179 αντίστοιχα.
πατάτες τηγανητές
φιλέτο κοτόπουλο
με σάλτσα
σάλτσα από
μπριζόλα χοιρινή
από ντομάτα
coca cola
χωριάτικη σαλάτα
κοτόπουλο με
χοιρινό σουβλάκι
μπριζόλα μοσχαρίσια
ντομάτα και
κοτόπουλο σουβλάκι
στα κάρβουνα
σάλτσα από ντομάτα
γαρίδες σαγανάκι
και σάλτσα
φέτα ψητή
κρέμα γάλακτος
με μέλι

345
341
324
264
249
228
225
200
166
163
162
154
153
152
149
148
140
138
116
113

με τυρί
με παγωτό
στη σχάρα
σαλάτα με
παρθένο ελαιόλαδο
στο φούρνο
σαλάτα του σεφ
γεμιστό με
κολοκυθάκια τηγανητά
με ντομάτα
του σεφ
με μανιτάρια
με σάλτσα από
σαλάτα του
αλάτι πιπέρι
μπριζόλα χοιρινή μπριζόλα
μπιφτέκι γεμιστό
χοιρινή μπριζόλα μοσχαρίσια
α λα κρεμ
γιαούρτι με μέλι
μπριζόλα χοιρινή μπριζόλα μοσχαρίσια

108
106
105
103
102
99
92
87
87
85
84
81
81
79
70
63
52
52
51
51
50

Πίνακας: Αποτελέσματα φράσεων με 2, 3, 4 και 5 λέξεις των menu-items, που εμφανίζονται πάνω από 50 φορές.
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10.3 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 επιχείρησης 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 καταστήματος.
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 είναι διαχρονικά βιώσιμα. Αυτό οφείλεται
στην ξεκάθαρη θέση των προϊόντων μέσα από το
ασφάλεια τροφίμων
ύφος του καταστήματος. Η επισιτιστική επιχείρηση
κοστολόγηση
πρέπει να έχει ταυτότητα (ID), ώστε να διαφοροποιγεύση
είται από τον ανταγωνισμό, για παράδειγμα μπιραρία με εδέσματα σε πιατέλες, μπιραρία με μεγάλη
ποικιλία στις τσέχικες μπύρες, ταβέρνα με ελληνικά
μαγειρευτά φαγητά. Σε γενική βάση θα λέγαμε ότι το
ύφος και οι απαιτήσεις των πελατών σας είναι που
θα ορίσουν τον τρόπο εξέλιξης της επιχείρησής σας.
Η ανάπτυξη και η λειτουργία μιας επιχείρησης 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 επιχείρησης 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.

10.3.1. Ανθρώπινο δυναμικό
Η μεγαλύτερη επένδυση για μια επιχείρηση είναι το προσωπικό. Εσείς, ως επιχειρηματίες, 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 πρέπει 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. Ο λόγος είναι ότι είναι πιο ευδιάκριτοι και είναι πιο επαγγελματικό. Η
παροχή ενδυμασίας είναι υποχρέωση της επιχείρησης για ασφάλεια και λειτουργικό212
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τητα. Οι επιχειρηματίες οφείλουν να αγοράσουν για το προσωπικό τους τρία σετ ενδυμασίας (ένα να φοράει, ένα να πλένεται, ένα να στεγνώνει).

Εικόνα 3. 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 4. Στολή επαγγελματία μάγειρα

Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η επαγγελματική συνείδηση των συνεργατών σας. Στόχος 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», «παρακαλώ», «συγγνώμη, δεν το άκουσα»), ο ήρεμος τόνος φωνής (ειδικά στο τηλέφωνο), ερωτήσεις που αφορούν το γεύμα, η χρήση πληθυντικού προσώπου, η προσφώνηση «Κυρία»
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και «Κύριε», οι ενέργειες που αποδεικνύουν την καθαριότητα (πχ οι εργαζόμενοι επισιτιστικών καταστημάτων δεν κάνουν ποτέ χειραψία για λόγους υγιεινής) είναι στοιχεία επαγγελματισμού. Μην ξεχνάτε το ελληνικό ρητό πως η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά! Η φλυαρία, η ειρωνεία, οι μορφασμοί και η αγένεια είναι χαρακτηριστικά ενός περιστασιακού
αδαή εργαζόμενου.

10.3.2. Τεχνικός εξοπλισμός
Τα εργαλεία, τα σκεύη και ο εξοπλισμός είναι σημαντικά για τη διαφοροποίηση των εδεσμάτων από τον ανταγωνισμό. Είναι αλήθεια πως τα εδέσματα που ακολούθησαν τρεις τεχνικές 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 δημιουργήσει 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.

10.3.3. 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 υλικών είναι σημαντική για την παρασκευή του μενού. H δυνατότητα εξεύρεσης μιας αξιόπιστης πηγής εφοδιασμού με συνέπεια στη διάθεση αλλά και στη σταθερή ποιότητα των υλικών 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.

10.3.4. Χωροταξία και merchandising56 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 επιβεβλημένη. 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 λοιπούς 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 ειδικός σε
όλα τα τεχνικά θέματα, είναι όμως άπειρος ως προς τη λειτουργικότητα του συγκεκριμένου 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.
56. Αγγλικός όρος του Marketing = ο τρόπος με τον οποίο εμπορεύεται μια επιχείρηση τα προϊόντα της.
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5. Συμβατότητα χρωμάτων.
6. Καθαριότητα –οσμή.
7. Λειτουργικότητα χώρου.
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
προσωπικό σας για κάθε ενότητα, καθώς βέβαια και τους πελάτες σας. Στη συνέχεια θα
συγκρίνετε τα αποτελέσματα. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται ServQual και την αναλύουμε
στη συνέχεια.
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
(business 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).

10.3.5. Στρατηγική τιμολόγησης- κοστολόγησης
Η κοστολόγηση είναι πολύ σημαντική και πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας δυο παραμέτρους: την τιμή του ανταγωνισμού και την κοστολόγηση του κάθε πιάτου αλλά και του μέσου όρου που καταναλώνουν τα τραπέζια (maximum θεωρείται το 100% των τραπεζιών
με γεμάτες 4 καρέκλες ενώ minimum θεωρείται το 100% των τραπεζιών με γεμάτες 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 προϊόντων. 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 μειώνεται στο 20-25%. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν παράμετροι που μας εμποδίζουν να εφαρμόσουμε 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 πρέ-
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πει 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 τοποθέτηση 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 περισσότερες πιθανότητες να παραγγείλει ο πελάτης δεύτερη φιάλη.

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
εξυπηρετηθεί 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 πώλησης, 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.
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 εξυπηρέτηση.
• Θέλει να συμπαθήσει τον πωλητή. Να κερδίσει την εμπιστοσύνη του.
• Απολαμβάνει το χρόνο του στο κατάστημα (αισθητική, λειτουργία).
• Αναζητάει μια καλή ευκαιρία (προσφορές).
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•
•
•
•

Θέλει σωστή τιμή με ανάλογη απόδοση.
Επιζητά το όφελος διαμέσου του κέρδους.
Απαιτεί αναγνώριση και αποδοχή.
Φιλοδοξεί να νιώσει «in» και μοναδικός.

10.3.6. 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.
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.
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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 μαγειρέματος των εδεσμάτων και ποτών, ειδικά κρασιών).

Σχήμα 7. Οι πέντε βασικοί συντελεστές για επαγγελματική επιτυχία ως πωλητής

Σχήμα 8. 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
αντιμετωπίζει 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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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
χρονικά 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.
• 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
διαγωνισμός αυτός βοηθά στη δημιουργία κλίματος χαλαρότητας και ομαλής προσαρμογής στο περιβάλλον του καταστήματος.

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 εδέσματος.
 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
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6. Η στολή του μάγειρα περιλαμβάνει:
α) ποδιά, σαμπό, κουζινόπανο
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.
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;
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Βιβλιογραφικές αναφορές για την ικανοποίηση πελατών
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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 αποδεδειγμένο ότι επιχειρηματίες που άφησαν την επιχείρησή τους να τη διοικούν άναρχα «ξένα χέρια» σύντομα έκλεισαν την επιχείρηση αυτή. Έχοντας λοιπόν
πλέον τη θεωρητική τεχνογνωσία λειτουργίας του σύγχρονου εστιατορίου μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να γίνετε πιο ανταγωνιστικοί και πιο
ωφέλιμοι για τους πελάτες σας.

222

ΝΕΑ

διατροφικά &
γαστρονομικά
ΠΡΟΤΥΠΑ

• Διοίκηση και οργάνωση στους χώρους εστίασης
• Νομοθεσία ίδρυσης καταστήματος
• Υγιεινή - ασφάλεια των τροφίμων
• Διατροφικά πρότυπα - τροφογνωσία, ανάλυση και αξιολόγηση προϊόντων
• Ανάλυση - αξιολόγηση εδεσματολογίων σε μονάδες μαζικής
εστίασης και σύνθεση εδεσματολογίου
• Νέες τεχνολογίες και βασικές τεχνοτροπίες μαγειρικής
• Οργάνωση και λειτουργία εστιατορίου
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