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Η ∆ιαθρε τική Ε ισήµανση έχει ως στόχο την

ροστασία του καταναλωτή,

α οτελεί ένα άµεσο δίαυλο ε ικοινωνίας µεταξύ του

αραγωγού και του

καταναλωτή, και διευκολύνει τον καταναλωτή να κάνει υγιείς ε ιλογές. Οι
ισχυρισµοί τροφίµων ε ηρεάζουν θετικά την αντίληψη των καταναλωτών για την
υγιεινή των τροφίµων.
Οι ληροφορίες στις ετικέτες είναι δυσνόητες στους καταναλωτές, ό ως φάνηκε
α ό α οτελέσµατα της µελέτης του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιαιτολόγων και α ό
την

ανελλήνια

οσοτική έρευνα του Ιδρύµατος Αριστείδης ∆ασκαλό ουλος.

Συγκεκριµένα βρέθηκε ότι

ερί ου το 80% των ατόµων είχαν ελλι είς ή µέτριες

γνώσεις σχετικά µε τις ληροφορίες των ετικετών τροφίµων και η έλλειψη γνώσεων
βρέθηκε

ερισσότερο σε κατοίκους χωριών και νησιών συγκριτικά µε τις µεγάλες

όλεις. Ε ι λέον, 60% των ερωτηθέντων

ιστεύουν ότι δε λαµβάνουν τις

ληροφορίες ου χρειάζονται, ενώ αράλληλα οι καταναλωτές διαβάζουν ελάχιστα
α ό τα στοιχεία ου αναγράφονται στις ετικέτες. Οι νέοι ηλικίας 15-17 ετών είναι
κατά

ολύ λιγότερο ενηµερωµένοι α ό τους µεγαλύτερους σε ηλικία, ενώ

α οτελέσµατα της έρευνας GENESIS,

ου έγινε σε

αιδιά

ροσχολικής ηλικίας,

έδειξαν σηµαντικές α οκλίσεις α ό τις συστάσεις διεθνών οργανισµών, όσον αφορά
στις

ροσλήψεις µακροθρε τικών και µικροθρε τικών συστατικών, καθώς και

αυξηµένα οσοστά αχύσαρκων αιδιών. Η συνύ αρξη ανε αρκών ροσλήψεων σε
κά οια θρε τικά συστατικά και υ ερβολικών σε κά οια άλλα µε την ταυτόχρονη
αύξηση των

οσοστών

αχυσαρκίας, αναδεικνύεται σε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό

φαινόµενο. Α οτελέσµατα µελέτης του Γεω ονικού Πανε ιστηµίου έδειξαν οι
καταναλωτές έχουν δυσ ιστία ως

ρος τις διαθέσιµες

κά οιες ετικέτες τροφίµων κρύβουν « αγίδες»,

ληροφορίες. Πράγµατι,

.χ. «light», «χωρίς

ροσθήκη

ζάχαρης», ε ισήµανση για νάτριο & αλάτι κ.λ. . Ε ι λέον, βρέθηκε ότι µόνο οι
καταναλωτές

ου έχουν κά οιο

ρόβληµα υγείας χρησιµο οιούν την ετικέτα

τροφίµων, αλλά όχι οι υγιείς. Ε ι λέον:
Ο Κος Λάζος, Αντι ρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων τόνισε
ότι

ρέ ει να υ άρχει ισορρο ία µεταξύ της α αίτησης για

ερισσότερες

ληροφορίες στην ετικέτα και της ανάγκης για σαφείς και µε σηµασία ετικέτες.
Ε ι λέον, τόνισε ότι δεδοµένου ότι οι
τουλάχιστον ένα γεύµα εκτός σ ιτιού,

ερισσότεροι Έλληνες καταναλώνουν

ρέ ει στο µέλλον να νοµοθετηθεί ρύθµιση

για σήµανση σε εστιατόρια και ταχυφαγεία. Ο Κος Γαµβρός, αντι ρόεδρος τους
Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων (ΣΕΒΤ) ε ισήµανε ότι ο νέος
κανονισµός

ου θα δηµοσιευτεί στο τέλος του 2006 θα διαµορφώσει µια νέα

ραγµατικότητα. Ο ΣΕΒΤ ενθαρρύνει όλα τα µέλη του να αναγράφουν εθελοντικά
τις διαθρε τικές

ληροφορίες στις ετικέτες τους. Προτάθηκε ότι θα συνεχιστεί η

αναγραφή των 4 θρε τικών συστατικών (ενέργεια, υδατάνθρακες, ρωτεΐνη, λί ος)
στις ετικέτες µικρής ε ιφάνειας, ενώ θα αναγράφονται 8 θρε τικά συστατικά
(ενέργεια, υδατάνθρακες, σάκχαρα,
φυτικές ίνες) στο

ίσω

ρωτεΐνη, λί ος, κορεσµένο λί ος, νάτριο,

άνελ των ετικετών. Ο Κος Χρυσοχοΐδης, Ε ίκουρος

Καθηγητής στο Γεω ονικό Πανε ιστήµιο τόνισε ότι οι έφηβοι διαβάζουν τους
διατροφικούς ισχυρισµούς µόνο στο εµ ρόσθιο µέρος της ετικέτας και άρα ίσως να
ήταν καλύτερο να µην αναγράφονται οι ληροφορίες στο ίσω άνελ. Ε ι λέον, θα
γίνει δήλωση των

ληροφοριών και ανά µερίδα

ου είναι εξαιρετικής σηµασίας

δεδοµένου ότι α ό τη µελέτη του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιαιτολόγων βρέθηκε ότι ο
κόσµος δεν κατανοεί
οσότητα ανά 100 γρ.

ως να χρησιµο οιεί τη µέχρι σήµερα αναγραφόµενη

Τα

ρόσθετα

ε ιτρε όµενες κατά

ου έχουν κωδικό Ε είναι εγκεκριµένα
ερί τωση

οσότητες. Οι

ρος χρήση στις

αρενέργειες οφείλονται σε

αθροιστικές ε ι τώσεις και η χρήση τους θα ρέ ει να γίνεται σε λογικά λαίσια.
Πολλές φορές τα Ε κάνουν ασφαλές το τρόφιµο, ό ως ε ιµήκυνση χρόνιου
συντήρησης.
Η Κα Καραγκούνη-Κύρτσου, Ανα ληρώτρια Καθηγήτρια Πανε ιστηµίου
Αθηνών αναφέρθηκε στα γενετικά τρο ο οιηµένα τρόφιµα (ΓΤΟ) και τόνισε ότι η
Ελλάδα έχει υιοθετήσει εδώ και χρόνια στάση α όλυτης άρνησης στα ΓΤΟ, αλλά
συγχρόνως δε φρόντισε έγκαιρα να

ροστατεύσει το εθνικό της συµφέρον και να

αναδείξει τα δικά της ροϊόντα ( .χ. ερί τωση βαµβακιού). Το νέο νοµικό λαίσιο
θέτει ιο αυστηρούς κανόνες για την α ελευθέρωση ΓΤΟ στο εριβάλλον και α αιτεί
υ οχρεωτική σήµανση αλλά και εξασφάλιση ανιχνευσιµότητας σε όλα τα στάδια
διάθεσης του ροϊόντος στην αγορά. Εντούτοις στην Ελλάδα δεν υ άρχει σήµανση
στα

ροϊόντα

ου υ οδηλώνει είτε ότι τα

ροϊόντα είναι α ολύτως καθαρά

ε ιµόλυνσης α ό ΓΤΟ ή δεν εφαρµόζονται οι κανονισµοί στην αλυσίδα διακίνησης
των ροϊόντων. Με δεδοµένο ότι η αρουσία των ΓΤΟ αυξάνεται και ε εκτείνεται σε
νέα είδη φυτών άρα και νέα τρόφιµα, η ενηµέρωση των καταναλωτών
είναι συνεχής και αντικειµενική. Τόνισε ότι τα ΓΤΟ

ρέ ει να

ου ακολουθούν τους

κανονισµούς και χρησιµο οιούν εγκεκριµένες οικιλίες είναι ασφαλή για την υγεία,
αλλά ε ισήµανε την ανησυχία για κίνδυνο της βιο οικιλότητας.
Η ληρέστερη ε ιµόρφωση των καταναλωτών σχετικά µε θέµατα διατροφής
α ό ε ιστήµονες διαιτολόγους και η α λούστευση των ετικετών τροφίµων α ό το
κλάδο της βιοµηχανίας τροφίµων α οτελούν θετικά βήµατα, ώστε να µ ορούν λέον
οι καταναλωτές να ε ωφελούνται α ό την ανάγνωση των ετικετών όσον αφορά στις
διατροφικές τους ε ιλογές.
Στο µέλλον αναµένεται να γίνουν ολλές θετικές, για τους καταναλωτές, αλλαγές
στη διαθρε τική ε ισήµανση. Για

αράδειγµα, στα σού ερ-µάρκετ του µέλλοντος

και στα σ ίτια του µέλλοντος θα υ άρχουν έξυ νες συσκευές οι ο οίες θα µας
ενηµερώνουν για τα τρόφιµα ου αγοράσαµε, ου ρέ ει να τα α οθηκεύσουµε, αν

τα α οθηκεύσαµε σωστά, αν λησιάζει η ηµεροµηνία λήξης τους ακόµα και αν είναι
συµβατά µε τη δίαιτα ου ακολουθούµε.
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