
Διατροφή και Υγεία 

Η υγιεινή διατροφή ως 
ευκαιρία για την ανάπτυξη 

της τοπικής παραγωγής 
 



• Τι είναι Υγιεινή Διατροφή 

• Ποιες είναι οι τάσεις στην Διατροφή 

• Γιατί είναι ευκαιρία η στροφή προς την 
παραγωγή υγιεινών προϊόντων 

• Τι όφελος θα έχει ο παραγωγός και η 
οικονομία της περιοχής 

• Τι πρέπει να γίνει και ποιοι οι κίνδυνοι 



Πως αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής 
τον όρο υγιεινή διατροφή 

 • Βιολογικά Τρόφιμα 

• Φρέσκα Προϊόντα Εποχής 

• Προϊόντα με «φυσικά» συστατικά 

• Προϊόντα εμπλουτισμένα με θρεπτικά συστατικά 

• Προϊόντα light 

• Λειτουργικά Τρόφιμα 

• Superfoods 

 



Υγιεινή Διατροφή 

Διεθνείς και Τοπικές τάσεις στην 
Διατροφή 



Ευρωπαϊκή Ένωση 

• Η «ανασύνθεση» των τροφίμων και ποτών είναι 
προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής  

επιτάσσει την παραγωγή  πιο υγιεινών προϊόντων. 
(Ευρωπαϊκός Χάρτης Δράσης – Roadmap for Action on food product 
improvement) Ολλανδική Προεδρία 2016 

 Υγιεινή Διατροφή 

 Ασφάλεια και Ποιότητα των προϊόντων 

 Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων - Καινοτομία 

 



Anuga 2017: Top 10 Παγκόσμιων Τάσεων 

• Προϊόντα Χωρίς Πρόσθετα και Συντηρητικά 
• Φυτικά Προϊόντα 
• Προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη 
• Χρήση Βοτάνων 
• Προϊόντα χωρίς Γλουτένη ή Λακτόζη 
• Χειροποίητα προϊόντα 
• Στόχευση σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών 

(πχ. Vegetarian) 
• Προϊόντα που απευθύνονται σε παιδία 
• Υγιεινά Snack 
• Προϊόντα με σπόρους chia 

 



Άλλες Διατροφικές Τάσεις 

• Μεσογειακή Διατροφή 

• Μείωση Κορεσμένων λιπαρών 

• Επιστροφή στην Οικιακή μαγειρική 

• Οι διάσημοι Σεφ προτείνουν νέες συνταγές και 
υλικά 

• Προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ ή προϊόντα μικρών 
παραγωγών 

• «καταναλώνω ότι παράγει ο τόπος μου» και 
«Boost health with local food»  

 



Χαρακτηριστικά της περιοχής μας 
• Μικρό μέγεθος των παραγωγικών μονάδων. 

• Ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους  

• Πρωτογενή παραγωγή με προϊόντα υψηλής 
διατροφικής αξίας (λάδι, μέλι, καρύδια, σταφίδα, 
φασόλια κ.α.) τα οποία δεν έχουμε εκμεταλλευτεί 
όπως θα μπορούσαμε. 

• Δυναμικό τοπικό εμπόριο και υπηρεσίες. 

• Φορείς που μπορούν να προωθήσουν την καινοτομία 
(πχ Πανεπιστήμιο, Επιμελητήριο κ.α.) 

• Εγγύτητα σε μεγάλες αγορές (Αθήνα, Ιταλία) 



Γιατί πρέπει να στραφούμε προς την 
παραγωγή υγιεινών προϊόντων 

 
• Είναι η τάση, η μόδα, η ζήτηση 

• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξειδίκευση και 
διαφοροποίηση 

• Πιο εύκολη είσοδος σε αγορές 

• Καλύτερη απόδοση / υψηλότερη αξία προϊόντων  

• Η περιοχή αποκτά χαρακτήρα και ιδιαιτερότητα 

 



Τι άλλο πρέπει να γίνει: 

• Χάραξη στρατηγικής, προτεραιοτήτων και 
συντονισμός 

• Ουσιαστική Υποστήριξη των παραγωγών 

• Υπεύθυνη Ενημέρωση Καταναλωτών 

• Αναπτυχθούν Πρότυπα  (benchmarks) 

• Εφαρμογή των νόμων (πχ. ισχυρισμοί υγείας) και 
αυστηρότεροι έλεγχοι στις πιστοποιήσεις 

• Υποδομές (Εκθεσιακό Κέντρο, Εμπορευματικό 
κέντρο Logistics, Αγορά Βιολογικών Προϊόντων, κ.α.) 

 



Τι θα πρέπει να προσέξουμε; 
 

• Το Ελληνικό Κράτος! 

• Η Καινοτομία έχει ρίσκο 

• Αθέμιτος Ανταγωνισμός 

• Ισχυρισμοί Υγείας (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/06) 

• Υποβάθμιση της ποιότητας ή της διατροφικής αξίας 
των προϊόντων 

• Να μην γίνει άλλη μια χαμένη ευκαιρία 

 



Διατροφή και Υγεία 

Η τροφή να είναι το φάρμακό 
σου και το φάρμακό σου να 

είναι η τροφή σου (Ιπποκράτης) 


