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Διατροφικές ανάγκες σύγχρονου 
καταναλωτή 

• Συχνά διατροφικά 
σκάνδαλα 

• Ευαισθησία 
πληθυσμού για  την 
υγεία και την ευζωία 

• Προβλήματα Υγείας, 
Αντιβιοαντοχή, 
Αλλεργίες

• Στροφή σε πιο 
«φυσικά»  τρόφιμα

• Βιολογικά  Τρόφιμα ;

• «Σούπερ» Τρόφιμα ;;

• «Εναλλακτικά» 
Τρόφιμα;;;

Superfoods

Τι είναι? 
• Δεν υπάρχει ορισμός!!!!!!!!!!
• Θετική επίδραση στην υγεία (τα 

περισσότερα χωρίς «ισχυρισμό υγείας»)
• Βελτίωση υγείας
• Πρόληψη νοσημάτων

• Διατροφική αξία (π.χ. πλούσια σε 
αντιοξειδωτικά)

Superfood και ΜΜΕ

• Μεγάλη προώθηση ακόμα και όταν δεν 
είναι αποδεδειγμένη η θετική τους 
επίδραση. 

Τα προβλήματα
• Φυσικά ή εμπλουτισμένα???

• Με υγιεινά συστατικά αλλά πλούσια σε 
σάκχαρα ή λίπη???

• Ωφέλιμα συστατικά που όμως δεν 
απορροφούνται καλά από τον 
οργανισμό???
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Καλά Παραδείγματα
• Μούρα
• Ρόδι
• Τομάτες
• Ψάρια
• Ξηροί καρποί
• Λαχανικά
• Σόγια

• Βρώμη
• Πράσινο τσάι
• Ονόγαλα

Χαρακτηριστικά γαϊδουρινού γάλακτος και 

προοπτικές αξιοποίησής του στην Ελλάδα

Καλλυντικά Τρόφιμα 

Εκτροφές 

Τι γίνεται με το ονόγαλα στην Ελλάδα;

Χημική Σύσταση Προφίλ Ονογάλακτος
• Πρωτεΐνες: Τα επίπεδα πρωτεΐνης (1,5-1,8 %) είναι παρόμοια με αυτά του

μητρικού γάλακτος και χαμηλότερα από του αγελαδινού. Πλούσιο κυρίως σε
όροπρωτεϊνες

• Λίπος: Χαμηλή περιεκτικότητα (0,3-1,8%). Χαρακτηρίζεται από υψηλή
συγκέντρωση πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, χαμηλή περιεκτικότητα σε
χοληστερόλη

• Λακτόζη: Υψηλή περιεκτικότητα (5,8-7,4 %), παρόμοια με αυτή του μητρικού
γάλακτος και πολύ υψηλότερη σε σχέση με το αγελαδινό

• Βιταμίνες: υψηλά επίπεδα βιταμινών

• Μέταλλα: υψηλές συγκεντρώσεις σε μίκρο- και μάκρο- στοιχεία
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Parameter Min Max Mean SD

Enterobacteriaceae (CFU.mL-1) 9.0x102 4.5x103 1.8x103 1.5x103

TVC (CFU.mL-1) 1.1x103 6.3x104 6.7x103 1.1x104

Staphylococcus (CFU.mL-1) 5.0x101 3.6x103 1.6x103 1.4x103

Yeasts and Moulds (CFU.mL-1) 4.2x102 1.7x104 4.9x103 5.6x103

Lactic acid bacteria (CFU.mL-1) 3.0x102 1.1*104 2.3x103 2.7x103

Somatic cells.mL-1 5.0x103 1.3x104 8.1x103 2.5x103

Malissiova et al., 2015

Απουσία Listeria, E.coli, Salmonella

Μικροβιολογία  ονογάλακτος στην 
Ελλάδα….. 

Χρώμα  Λευκό

Λεπτόρρευστο / Αραιό

Ελαφρά γλυκιά γεύση 

Ευχάριστη γεύση 

Ευχάριστο άρωμα γάλακτος

Χωρίς έντονη επίγευση 

Malissiova et al., 2015

Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Βιοενεργά συστατικά 
Ονογάλακτος
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Αξιοποίηση Ονογάλακτος
ως Τρόφιμο 

Αξιοποίηση 
Ονογάλακτος ως Τρόφιμο 

Ασφάλεια 
Ονογάλακτος

o Απαλλαγμένα από μάλη, φυματίωση, βρουκέλα και λοιμώδη
αναιμία

o Χωρίς συμπτώματα λοιμώδους νόσου και σε καλή κατάσταση υγείας
γενικά

o Χωρίς εμφανή συμπτώματα μαστίτιδας

o Αποπαρασιτωμένα και εμβολιασμένα

o Με τήρηση χρόνων αναμονής στην περίπτωση χορήγησης
αντιβιοτικών

Υγεία  Όνων 

o Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εκτροφής

oΚαταχώρηση ζώων σε μητρώο

oΚατάλληλες σταβλικές εγκαταστάσεις

oΧώρος άμελξης (μηχανικά ή με το χέρι)

oΧώρος επεξεργασίας γάλακτος (ΚΥΑ αριθμ. 3724/162303, ΦΕΚ 3438/22-12-
2014)

Υγιεινή εκτροφής, χώρων 
συλλογής & 

επεξεργασίας  γάλακτος 
• Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 852 και 853/2004: Υγιεινή Τροφίμων

Ζωικής Προέλευσης

• ΚΥΑ αριθ. 314/15074, ΦΕΚ 363/17-02-2014: Αξιοποίηση
γάλακτος ιπποειδών για ανθρώπινη κατανάλωση

• ΚΥΑ αριθμ. 3724/162303, ΦΕΚ 3438/22-12-2014: Εθνικά
μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής
προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και
(ΕΚ) 853/2004

Νομοθεσία 
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Μπορεί να πουληθεί νωπό???
ΕΚ 853/2004

Παράρτημα III
- Ιδιαιτέρως, όσον αφορά τη βρουκέλλωση, το νωπό γάλα πρέπει να προέρχεται από:

• Θηλυκά ζώα άλλων ειδών που ανήκουν, όσον αφορά τα είδη που είναι ευπαθή στη
βρουκέλλωση, σε αγέλες που ελέγχονται τακτικά για τη νόσο αυτή βάσει σχεδίου ελέγχου
που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

ΚΥΑ αριθ. 314/15074

Προδιαγραφές νωπού προς 
επεξεργασία 

ΕΚ 853/2004
Παράρτημα III

Δεν υπάρχουν όρια για τα σωματικά κύτταρα

Ευκαιρία λόγω παρέκκλισης ???
«ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση»: η
παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε
χώρο παρασκευής χωροθετημένο εντός των
ορίων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με
σκοπό την άμεση διάθεση των προϊόντων στον
τελικό καταναλωτή μέσω της τοπικής αγοράς
(λαϊκή αγορά, αγορά παραγωγών).

«οι εγκαταστάσεις μεταποίησης γάλακτος, οι 
οποίες παράγουν μέχρι πεντακόσια (500) κιλά 
πρώτης ύλης γάλακτος ημερησίως»

ΚΥΑ αριθμ. 3724/162303

Γάλα Γαϊδούρας:
μια σύγχρονη διατροφική πρόκληση;  

• Ιστορικά γνωστές οι ευεργετικές του δράσεις  όχι σύγχρονη
πρόκληση

• Διατροφικές απαιτήσεις σύγχρονου καταναλωτή αλλάζουν 
πρόκληση διατροφικής αξιοποίησης του ονογάλακτος με το πιο
αποδοτικό τρόπο για παραγωγούς και καταναλωτές

• Απαραίτητη η στήριξη και ενδυνάμωση της τεχνογνωσίας από
τη φάρμα έως το τελικό προϊόν

Διατροφικές ανάγκες σύγχρονου 
καταναλωτή 

• Συχνά διατροφικά 
σκάνδαλα 

• Ευαισθησία 
πληθυσμού για  την 
υγεία και την ευζωία 

• Προβλήματα Υγείας, 
Αντιβιοαντοχή, 
Αλλεργίες

• Στροφή σε πιο 
«φυσικά»  τρόφιμα

• Βιολογικά  Τρόφιμα ;

• «Σούπερ» Τρόφιμα ;;

• «Εναλλακτικά» 
Τρόφιμα;;;

Ένα τρόφιμο για να καλείται βιολογικό πρέπει να 
καλύπτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις τόσο στο 

στάδιο της παραγωγής όσο και στο στάδιο της 
μεταποίησης και τυποποίησης του, όπως ορίζουν 

κυρίως οι Κανονισμοί 834/2007 και 889/2008

Βιολογικό Τρόφιμο
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Κανονισμοί Βιολογικών Τροφίμων

Εκτροφή

Μεταποίηση

Επισήμανση

Επιθεώρηση

Πιστοποίηση 

Εμπόριο

 Νομοθεσία υγιεινής, 
ασφάλειας και επισήμανσης 
τροφίμων 

 Χωρίς παρεκκλίσεις!

Κανονισμοί  Βιολογικών Τροφίμων 

«Βιολογικότητα» = Ασφάλεια ? ? ?

 2 σαφώς διακριτές έννοιες 
 Η μια δεν υπονοεί την άλλη 
 Ταυτόχρονα άρρηκτα συνδεδεμένες 

Καταναλωτής και Βιολογικά Τρόφιμα

Εξαιτίας των πρόσφατων και πολλών
διατροφικών σκανδάλων, υπάρχει
συχνά μεγάλος προβληματισμός
σχετικά με τη διασφάλιση της
ποιότητας και ασφάλειας των
τροφίμων, με αποτέλεσμα να
υπάρχει μια στροφή των
καταναλωτών προς τα βιολογικά
τρόφιμα.

Γιατί τα επιλέγει ο καταναλωτής;
Καλλιέργειες χωρίς συνθετικά παρασιτοκτόνα

Φυσικά, όχι συντηρητικά ή τεχνητές χρωστικές

Καλλιέργειες σε μικρές εκτάσεις

Τρόφιμα υγιεινά/με χαμηλά λιπαρά

Καλλιέργειες με βιολογικά λιπάσματα

Βιολογικά τρόφιμα χωρίς τεχνική επεξεργασία

Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ

Δε νοθεύονται

Επαναχρησιμοποιήσιμοι οι περιέκτες

Τα βιολογικά είναι πιο ακριβά προϊόντα

Δύσκολο να βρεθούν/σπάνια προϊόντα

Εκτροφή ζώων με φυσικό τρόπο

Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον

Περιέχουν ΓΤΟ

Τα βιολογικά είναι πιο καθαρά

Άλλο

Άποψη Ισπανών καταναλωτών για τα βιολογικά τρόφιμα

Άποψη καταναλωτών στην Ελλάδα

Μαλισσιόβα και συν., 2013

Τα βιολογικά είναι 
πιο ασφαλή από τα 

συμβατικά ??
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• Η βιολογική ή συμβατική προέλευση του τροφίμου δεν πρέπει να
αποτελεί αποκλειστικό κριτήριο για την ασφάλεια του (Lairon, 2010;
Magkos et al., 2003; Justin and Jyoti 2012)

• Ασφάλεια τροφίμου αφορά πολλές παραμέτρους

• Απόκλιση έστω και σε μια παράμετρο μη ασφαλές τρόφιμο

• Η δημιουργία της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
αποσκοπούσε στη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας:

 προστασία περιβάλλοντος
 περιορισμός επαγγελματικής έκθεσης σε χημικές ουσίες

(Trewavas, 2001; FAO, 2001)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Η άποψη του καταναλωτή

Βιολογικό γάλα 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Ισχυρισμοί Διατροφής ?

 Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα θρεπτικά 
συστατικά μεταξύ βιολογικού και συμβατικού γάλακτος (Yiridoe et al.; 2005; Dangour et al., 
2009; Rosen, 2010; Forman and Silverstein, 2012). 

≠
 Πιο πλούσιο σε συζευγμένο λινολεϊκό οξύ (conjugated linoleic acid-CLA), 

συστατικό  που θεωρείται και χαρακτηριστικό της αυθεντικότητας του 
(Nudda et al., 2007; Williams, 2002; Bergamo et al., 2003; Butler et al., 2008 ; Chin et al., 1992; Jahreis et al., 1997; 
Prandini et al., 2009b)

 Πιο πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (Ellis et al.,. 2006; Butler et al., 2009; Collomb et 
al., 2008; Popovic-Vranjes et al., 2011; Tsiplakou et al., 2010; Butler et al., 2011)

Ισχυρισμοί Υγείας ? 

• Παρασιτοκτόνα
 δεν διαπιστώθηκαν διαφορές (Tasiopoulou et al., 2007)
 Χαμηλότερα στα βιολογικά (Benbrook, 2005)

• Αφλατοξίνες
 Ghidini et al. (2005), διαπίστωσαν υψηλότερα ποσοστά 

AFM1 σε βιολογικό γάλα
 Vallone et al. (2006), χαμηλότερα ποσοστά AFM1 σε 

βιολογικό γάλα
 Malissiova et al., 2013, δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά 

σημαντικές δισφορές 

• Αντιβιοτικά 
 Μαλισσιόβα και συν., 2014 , δεν διαπιστώθηκαν διαφορές
 συχνότερα στα συμβατικά γάλατα από ότι στα βιολογικά 

(Matt et al., 2011)

• Λιπαρά οξέα  
 Αυξημένο CLA (Nudda et al., 2007; Williams, 2002; 

Bergamo et al., 2003; Butler et al., 2008 ; Chin et al., 
1992; Jahreis et al., 1997; Prandini et al., 2009b)

• Αντιοξειδωτικά
 οι Bergamo et al. (2003) διαπίστωσαν υψηλότερα 

ποσοστά α-τοκοφερόλης και β-καροτενίου σε 
βιολογικό γάλα και τυρί.

• Βιταμίνες
 Η βιταμίνη Ε και τα καροτενοειδή βρέθηκαν να 

υπερτερούν στο βιολογικό γάλα (Nielsen et al., 2004; 
Butler et al., 2009). Ο Lund (1991) διαπίστωσε ότι το 
βιολογικό γάλα περιείχε περισσότερη βιταμίνη C σε 
σύγκριση με το συμβατικό.

≠

Βιολογικό vs Συμβατικό Γάλα

• Διάφορες απόψεις 
για το εάν τα 
βιολογικά
υπερτερούν ή όχι

• Ελάχιστες οι 
συγκριτικές 
μελέτες για 
επιμολυντές, όπως 
η ΑFΜ1

• Καμία συγκριτική 
μελέτη στην 
Ελλάδα σε νωπό 
γάλα

Θρεπτικό 
συστατικό

Αυξημένο 
ποσοστό % 

στα 
βιολογικά

Μειωμένο 
ποσοστό % στα 

βιολογικά

Ίδιο 
ποσοστό % 

στα 
βιολογικά 

και τα 
συμβατικά

Πρωτεΐνη 3 0 0

Άζωτο 5 10 25

Βιταμίνη C 21 12 3

Β-καροτένια 5 5 3

Βιταμίνες Β 2 12 2

Ασβέστιο 21 20 6

Μαγνήσιο 17 24 4

Σίδηρος 15 14 6
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εκτεταμένη χρήση βοσκοτόπων και ελάχιστης
κατανάλωσης συμπυκνωμένων ζωοτροφών
(Leifert et al., 2007; Vallone et al., 2006)

απουσία χρήσης μυκητοστατικών στην
καλλιέργεια βιολογικών κτηνοτροφικών φυτών
(Pussemier et al., 2006; Ghidini et al., 2005)

καμία επίδραση της πρακτικής εκτροφής 
(FAO, 2000)

Απόψεις για την παρουσία AFM1 στο 
βιολογικό γάλα . . . • Περιορισμός στη χρήση μυκητοκτόνων στη βιολογική παραγωγή:

σημαντική παράμετρος που επηρεάζει την ποιότητα των ζωοτροφών
(Marx et al., 1995; Leifert et al., 2007)

 συνηγορεί με τις μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης AFM1 στο
βιολογικό γάλα

• Διατροφή των βιολογικών ζώων κυρίως σε βοσκότοπους και όχι με
συμπυκνωμένη τροφή, που ενισχύει την άποψη της απουσίας AFM1 στο
βιολογικό γάλα (Pussemier et al., 2006)

 δεν συνδέεται με τα δεδομένα του δείγματος μας

• Διχασμός στη βιβλιογραφία ?
 Πολλοί παράγοντες επικινδυνότητας, ανεξάρτητα του τύπου εκτροφής

AFM1 ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΓΑΛΑ 

Malissiova et al., 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΚΤΡΟΦΩΝ 

• Καλύτερες πρακτικές εκτροφής βιολογικών ζώων

 εφαρμογή των κανονισμών της βιολογικής παραγωγής

 θετική στάση που γενικά διαπιστώνεται για τους εκτροφείς
βιολογικών ζώων (Padel, 2008; Sadati et al., 2010)

 Οι βιολογικοί εκτροφείς παρουσιάζουν συγκριτικά
πλεονεκτήματα που σχετίζονται κυρίως με την υγιεινή του
παραγόμενου προϊόντος.

Malissiova et al., 2013

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Η άποψη του καταναλωτή

• Η δημιουργία της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
αποσκοπούσε στη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας:

 προστασία περιβάλλοντος
 περιορισμός επαγγελματικής έκθεσης σε χημικές ουσίες

(FAO, 2001)

• Παραγωγή προϊόντων και τροφίμων υψηλής διατροφικής
αξίας, ασφαλή για τον καταναλωτή (minagric, 2013)

Περιβαλλοντική Ευαισθησία ?

• Σεβασμός της φύσης (αγρανάπαυση, 
χρήση φυτοπροστατευτικών)

• Σεβασμός της βιοποικιλότητας

• Σεβασμός της υγείας και ευζωίας των 
ζώων 

• Παραδοσιακός τρόπος παραγωγής 
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ΖΩΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, 
ΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Βιολογική Παραγωγή στην Ευρώπη Βιολογική Παραγωγή στην Ελλάδα

Η βιολογική γεωργία- κτηνοτροφία στην 
Ελλάδα στη διάρκεια του χρόνου

Βιολογικό Ζωικό Κεφάλαιο 
Β Κρεοπαραγωγής 

Β Γαλακτοπαραγωγής 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2009

Κωδικός Είδος Ζώου Σύνολο

L_1 Βοοειδή (σύνολο) 28,618

L_11 Βοοειδή που προορίζονται γ ια σφαγή 9,015

L_12 Α γελάδες γαλακτοπαραγωγής 3,075

L_13 Ά λλα βοοειδή 16,528

L_2 Χοίροι (σύνολο) 54,631

L_21 Χοίροι πάχυν σης 14,791

L_22 Θ ηλυκοί χοίροι αναπαραγωγής 16,315

L_23 Ά λλοι χοίροι 23,525

L_3 Πρόβατα (σύνολο) 357,499

L_31 Θ ηλυκά πρόβατα αναπαραγωγής 281,185

L_32 Ά λλα πρόβατα 76,314

L_4 Αιγοειδή (σύνολο) 309,060

L_41 Θ ηλυκές αίγες αναπαραγωγής 242,413

L_42 Ά λλα αιγοειδή 66,647

L_5 Πουλερικά (σύνολο) 266,182

L_51 Κοτόπουλα κρεοπαραγωγής 139,615

L_52 Όρνιθες ωοπαραγωγής 122,115

L_521 Πουλερικά αναπαραγωγής ne

L_53 Άλλα πουλερικά 2,252

L_531 Γαλοπούλες 1,390

L_532 Πάπιες 260

L_533 Χήνες 150

L_539 Άλλα 400

L_6 Ιπποειδή (σύνολο) 0

L_7 Μέλισσες (αριθμός κυψελών) 14,302

L_8 Άλλα είδη ζώων 0

Minagric, 2014
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Βιολογικό Ζωικό Κεφάλαιο 
Χοίροι 

Πτηνά 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2009

Κωδικός Είδος Ζώου Σύνολο

L_1 Βοοειδή (σύνολο) 28,618

L_11 Βοοειδή που προορίζονται γ ια σφαγή 9,015

L_12 Α γελάδες γαλακτοπαραγωγής 3,075

L_13 Ά λλα βοοειδή 16,528

L_2 Χοίροι (σύνολο) 54,631

L_21 Χοίροι πάχυν σης 14,791

L_22 Θ ηλυκοί χοίροι αναπαραγωγής 16,315

L_23 Ά λλοι χοίροι 23,525

L_3 Πρόβατα (σύνολο) 357,499

L_31 Θ ηλυκά πρόβατα αναπαραγωγής 281,185

L_32 Ά λλα πρόβατα 76,314

L_4 Αιγοειδή (σύνολο) 309,060

L_41 Θ ηλυκές αίγες αναπαραγωγής 242,413

L_42 Ά λλα αιγοειδή 66,647

L_5 Πουλερικά (σύνολο) 266,182

L_51 Κοτόπουλα κρεοπαραγωγής 139,615

L_52 Όρνιθες ωοπαραγωγής 122,115

L_521 Πουλερικά αναπαραγωγής ne

L_53 Άλλα πουλερικά 2,252

L_531 Γαλοπούλες 1,390

L_532 Πάπιες 260

L_533 Χήνες 150

L_539 Άλλα 400

L_6 Ιπποειδή (σύνολο) 0

L_7 Μέλισσες (αριθμός κυψελών) 14,302

L_8 Άλλα είδη ζώων 0

Minagric, 2014

Βιολογικό Ζωικό Κεφάλαιο 
Πρόβατα 

Αίγες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2009

Κωδικός Είδος Ζώου Σύνολο

L_1 Βοοειδή (σύνολο) 28,618

L_11 Βοοειδή που προορίζονται γ ια σφαγή 9,015

L_12 Α γελάδες γαλακτοπαραγωγής 3,075

L_13 Ά λλα βοοειδή 16,528

L_2 Χοίροι (σύνολο) 54,631

L_21 Χοίροι πάχυν σης 14,791

L_22 Θ ηλυκοί χοίροι αναπαραγωγής 16,315

L_23 Ά λλοι χοίροι 23,525

L_3 Πρόβατα (σύνολο) 357,499

L_31 Θ ηλυκά πρόβατα αναπαραγωγής 281,185

L_32 Ά λλα πρόβατα 76,314

L_4 Αιγοειδή (σύνολο) 309,060

L_41 Θ ηλυκές αίγες αναπαραγωγής 242,413

L_42 Ά λλα αιγοειδή 66,647

L_5 Πουλερικά (σύνολο) 266,182

L_51 Κοτόπουλα κρεοπαραγωγής 139,615

L_52 Όρνιθες ωοπαραγωγής 122,115

L_521 Πουλερικά αναπαραγωγής ne

L_53 Άλλα πουλερικά 2,252

L_531 Γαλοπούλες 1,390

L_532 Πάπιες 260

L_533 Χήνες 150

L_539 Άλλα 400

L_6 Ιπποειδή (σύνολο) 0

L_7 Μέλισσες (αριθμός κυψελών) 14,302

L_8 Άλλα είδη ζώων 0

Minagric, 2014

Παραγωγή βιολογικών Τροφίμων 
στην Ελλάδα 

Minagric, 2014

Παραγωγή βιολογικών Τροφίμων 
στην Ελλάδα 

Minagric, 2014

Προτιμήσεις καταναλωτών βιολογικών 
τροφίμων στην Ελλάδα

Μαλισσιόβα και συν., 2013

ΖΩΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, 
ΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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Ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη 

• Αναζήτηση για:

 Νέες  «εναλλακτικές» 

καλλιέργειες

 Νέες «εναλλακτικές» 

εκτροφές  

• Αναζήτηση «γρήγορου & 

εύκολου χρήματος»

 Συνήθως χωρίς σχέδιο 

 Χωρίς συντονισμό 

Βιολογικά ζωοκομικά προϊόντα

• Εφοδιαστική αλυσίδα ανέτοιμη 

• Έλληνας Καταναλωτής: μη ενημερωμένος

• Έλληνας Κτηνοτρόφος: ευκαιριακό κέρδος 

• Ευαισθητοποίηση, Ενημέρωση & 

Στήριξη 

Βιολογικά ζωοκομικά προϊόντα

• Συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στην Ευρώπη

Γάλα και προϊόντα 
Κρέας και προϊόντα
Αλιεύματα 
Μέλι 
Αυγά 

Τυποποιημένα τελικά προϊόντα ή
ως συστατικά για την ανάπτυξη άλλων τροφίμων  

Βιολογικό Ζωικό Κεφάλαιο 

Πρόβατα Αίγες

Βιολογική Μελισσοκομία

• Ελλάδα: 2η σε 
παραγωγή μελιού 
στην Ευρώπη

• Γιατί όχι και 
βιολογικού??

• Έλληνες 
μελισσοκόμοι είναι το 
40% των ευρωπαίων 
μελισσοκόμων!!

• 1996 ΠΟΠ Μέλι 
Βανίλια 

Βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια
Καν. 710/2009
Βιολογική Σαλιγκαροτροφία

Βιολογικά τρόφιμα ζωικής προέλευσης 



22/07/2016

12

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Κυρίαρχη κινητήρια δύναμη 

1. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση καταναλωτή 

2. Οφείλουμε να αντιλαμβανόμαστε διαρκώς 
τις ανάγκες και απαιτήσεις του!!! 

Διατροφικές ανάγκες σύγχρονου 
καταναλωτή 

• Συχνά διατροφικά 
σκάνδαλα 

• Ευαισθησία 
πληθυσμού για  την 
υγεία και την ευζωία 

• Προβλήματα Υγείας, 
Αντιβιοαντοχή, 
Αλλεργίες

• Στροφή σε πιο 
«φυσικά»  τρόφιμα

• Βιολογικά  Τρόφιμα ;

• «Σούπερ» Τρόφιμα ;;

• «Εναλλακτικά» 
Τρόφιμα;;;

Λειτουργικά Τρόφιμα
Functional Foods

• Τρόφιμα με ισχυρισμούς υγείας ή/και 
διατροφής

 ενισχυμένα χαρακτηριστικά

 διατήρηση της υγείας και της ευεξίας 

 μειώνουν τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών

Η παραγωγή τους γίνεται με:

• Εξάλειψη ενός στοιχείου που έχει επιβλαβή δράση 

• Προσθήκη μιας φυσικής ουσίας με ευεργετικά 
αποτελέσματα

• Αντικατάσταση ενός συστατικού με δυσμενείς 
επιπτώσεις από ένα συστατικό με ευεργετικά 
αποτελέσματα

• Βελτίωση της βιοδιαθεσιμότητας των συστατικών 
τροφίμων με ευεργετικές επιδράσεις
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Αυγά εμπλουτισμένα σε ω-3 Ζωντανό γιαούρτι με φρούτα και μέλι

Τρόφιμα  που θα μπορούσαν να 
εμπλουτιστούν με συστατικά που ήδη  

περιέχουν ...
«Νέα Τρόφιμα»«Νέα Τρόφιμα»

εχέγγυα για εχέγγυα για α π ο δ οτ ι κ ήα π ο δ οτ ι κ ή και και 
α σ φ α λ ή  α σ φ α λ ή  παραγωγή των νέων παραγωγή των νέων 

τροφίμων τροφίμων 

Κανονισμός ΕΚ 258/97Κανονισμός ΕΚ 258/97

• Νέο τρόφιμο (novel food):

είναι το τρόφιμο ή το συστατικό τροφίμου 
που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέωςπου δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως (για 
ανθρώπινη κατανάλωση) 

&&
νέες παραγωγικές διεργασίεςνέες παραγωγικές διεργασίες από τις οποίες 
προκύπτει προϊόν που διαθέτει σημαντικές 
διαφορές στη σύσταση ή στα θρεπτικά 
συστατικά. 

Κανονισμός ΕΚ 258/97
τρόφιμα και συστατικά τροφίμων για τα οποία έχει 
εφαρμοστεί μέθοδος παραγωγής που δεν χρησιμοποιείται 
ευρέως, εφόσον η μέθοδος αυτή προκαλεί στη σύνθεση ή τη 
δομή των τροφίμων ή των συστατικών τροφίμων σημαντικές 
αλλαγές που επηρεάζουν τη θρεπτική τους αξία, το 
μεταβολισμό τους ή την περιεκτικότητά τους σε 
ανεπιθύμητες ουσίες.

Απαιτείται διαδικασία έγκρισης μετά από υποβολή φακέλου με όλες Απαιτείται διαδικασία έγκρισης μετά από υποβολή φακέλου με όλες 

τις πληροφορίες που τεκμηριώνουν την τις πληροφορίες που τεκμηριώνουν την 

ασφάλεια του για τον καταναλωτή  ασφάλεια του για τον καταναλωτή  
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Διατροφικές ανάγκες σύγχρονου 
καταναλωτή 

• Συχνά διατροφικά 
σκάνδαλα 

• Ευαισθησία 
πληθυσμού για  την 
υγεία και την ευζωία 

• Προβλήματα Υγείας, 
Αντιβιοαντοχή, 
Αλλεργίες

• Στροφή σε πιο 
«φυσικά»  τρόφιμα

• Βιολογικά  Τρόφιμα ;

• «Σούπερ» Τρόφιμα ;;

• «Εναλλακτικά» 
Τρόφιμα;;;

Ευχαριστώ πολύ
για την προσοχή σας!!!


