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Α.ΣΡΟΦΙΜΟΓΔΝΔΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ

Οη δηαηξνθηθέο θξίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ

θιόληζαλ ζεκαληηθά ηελ εκπηζηνζύλε ησλ πνιηηώλ

ζηα ηξόθηκα πνπ θαηαλαιώλνπλ:

•Νόζνο ησλ ηξειώλ αγειάδσλ.

•Γηνμίλεο ζηα πνπιεξηθά.

•Ηιηέιαην κε παξαθηλέιαην.

•Ραδηελεξγά ηξόθηκα. 

•Αινγήζην θξέαο



Απεηιέο ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή

• Βαξέα Μέηαιια (Hg,Pb) Cr(VI).

• Μειακίλεο ζην γάια

• Τπνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ θαη αληηβηνηηθώλ.

• Τπνιείκαηα νξκνλώλ

• Νηηξηθά – Ακίαληνο.

• Πόζηκν λεξό.

• Πνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί Τδξνγνλάλζξαθεο



Μεηαιιαγκέλα

• Γελεηηθό πιηθό από

ππγνιακπίδα ζε θαιακπόθη

ζθνξπηό ζε ληνκάηα

άλζξσπν ζε πέζηξνθα

ζθόξν ζε παηάηα

ςάξη ζε θξάνπια.

• Δπηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.

• Δπηκόιπλζε.

• πόξνη ζηείξνη (terminators).



Β.ΤΓΥΡΟΝΟΙ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ

Η αιιαγή ηνπ ηξόπνπ δσήο είρε ζαλ απνηέιεζκα

θαη ηελ αιιαγή ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ κε

θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηξόθηκα κε απμεκέλεο

πνζόηεηεο ιίπνπο, αιαηηνύ θαη δάραξεο.

Απνηέιεζκα ε παρπζαξθία, ν δηαβήηεο ηύπνπ ΙΙ,

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, θαξθηλνγελέζεηο θιπ.



Σαρπθαγεία, πξόρεηξα θαγεηά

• Δπαλαρξεζηκνπνηεκέλα ιάδηα.

• Trans ιηπαξά νμέα.

• Πξόζζεηα.

• πκπιεξώκαηα δηαηξνθήο.

• Αλαςπθηηθά.

• Κισλνπνηεκέλα.



Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή

Η UNESCO ζηηο 16/11/2010 ελέθξηλε ηελ
Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή σο κέξνο ηεο Παγθόζκηαο
θιεξνλνκηάο. Οη ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ:

Ιηαιίαηιέλην Μαθαξόληα

Ιζπαλία όξηα Παέγηα

Διιάδα Κνξώλε αιάηα

Μαξόθν εθζανπέλ Σαηδίλ



Υξπζή Σξηινγία

Παξά ηηο δηαηξνθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηηο

πνιηηηζηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ζπλήζεηεο πνπ ηηο

ζπλνδεύνπλ από ρώξα ζε ρώξα ηα πξντόληα πνπ

δηακνξθώλνπλ γηνξηέο θαη θύθινπο θνηλσληθήο

δσήο είλαη παξόκνηα: ειαηόιαδν, θξαζί θαη ζηηάξη

είλαη ε ρξπζή ηξηινγία γηα όιε ηε Μεζόγεην.



Γηαηξνθηθόο Πνιηηηζκόο

Πξνβνιή ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο σο

παξάγνληα:

• πγείαο, επδσίαο θαη καθξνδσίαο

• γαζηξνλνκηθνύ ηνπξηζκνύ

• βηώζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ησλ 
θπζηθώλ πόξσλ

• νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαηαλαιώλσ ό,ηη
παξάγσ

• Πεξηνξηζκνύ ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ εθπνκπώλ 
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.



Πξνβνιή Διιεληθήο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο

• ρνιεία, θνηλσληθνί θαη επηζηεκνληθνί θνξείο.

• Καηαλαισηηθέο Οξγαλώζεηο.

• Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη Παλεπηζηήκηα λα

ηεθκεξηώλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα Διιεληθήο

Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο.

• Δπηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ.

• Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο.



Πξόγξακκα γηα ηελ δηάδνζε ηεο 

Μεζζεληαθήο Κνπδίλαο

«ήκα Πνηόηεηαο Μεζζεληαθήο Κνπδίλαο»

Αληηθείκελν

Σν πξόγξακκα έρεη σο αληηθείκελν ηελ

πηζηνπνίεζε εζηηαηνξίσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ είηε

απηόλνκα είηε κέζα ζε μελνδνρεία αλεμάξηεηα από

ηελ θαηεγνξία ή ην κέγεζνο θαη πξνζθέξνπλ θαιή

Μεζζεληαθή θνπδίλα γηα ηελ ρνξήγεζε «ήκα

Πνηόηεηαο Μεζζεληαθήο Κνπδίλαο».



θνπόο

θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπκβάιιεη:

•ζηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ γαζηξνλνκηθνύ

ραξαθηήξα ηεο Μεζζεληαθήο θνπδίλαο

•ζηε δηαηήξεζε ηνπ πγηεηλνύ ηεο ραξαθηήξα

•ζηελ αλάδεημε ηεο Μεζζεληαθήο θνπδίλαο ζε

ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα θαη ζεκαληηθό πόξν γηα

ηελ νηθνλνκία ηνπ ηόπνπ.



Τινπνίεζε

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δύν πξώησλ ζθνπώλ, ην

πξόγξακκα δεκηνπξγεί κε ηελ ζπλεγαζία εηδηθώλ,

κηα ζεηξά θαλόλσλ κε βάζε ηνπο νπνίνπο εηδηθά

εθπαηδεπκέλνη αμηνινγεηέο ζα πηζηνπνηνύλ ηα

εζηηαηόξηα.

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηξίηνπ ζθνπνύ, ην

πξόγξακκα ζα δηαθεκίδεη ηα πηζηνπνηεκέλα

εζηηαηόξηα κε θάζε δπλαηό ηξόπν.



Οξγάλσζε

Σν πξόγξακκα δηνηθείηαη από επηηξνπή ζηελ νπνία

κεηέρνπλ:

• Σν Δπηκειεηήξην Μεζζελίαο (ύκβνπινο Γηα-

ρείξηζεο).

• Λέζρε Αξρηκαγείξσλ Μεζζελίαο

• Έλσζε Δζηηαηόξσλ θαη πλαθώλ Δπαγγεικάησλ

• Έλσζε Ξελνδόρσλ Μεζζελίαο

• Έλσζε Σνπξηζηηθώλ Πξαθηόξσλ Μεζζελίαο.



Γηάξθεηα – Πόξνη

Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηξία ρξόληα. Η

δηνίθεζε ηνπ δηθηύνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ην πνζό πνπ

ζα θαηαβάινπλ ηα εζηηαηόξηα γηα λα

πηζηνπνηεζνύλ, ην νπνίν νξίδεηαη ζηα 150 €. Η

δηνίθεζε ζα επηδηώμεη λα αληιήζεη θαη άιινπο

πόξνπο.



Γηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο

Έλα εζηηαηόξην πηζηνπνηείηαη σο εμήο:

• Τπνβνιή αίηεζεο πνπ ζπλνδεύεηαη από ηνλ

θαηάινγν ηνπ εζηηαηνξίνπ.

• Καηάζεζε πνζνύ 150€.

• Αμηνιόγεζε εληόο κελόο.

• Δάλ είλαη αξλεηηθή νξίδεηαη δεύηεξε αμηνιόγεζε.

• Με ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ, έλα εζηηαηόξην απνθηά

δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο.



Καλόλεο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε

Οη αμηνινγεηέο πηζηνπνηνύλ κε βάζε ηηο παξαθάησ

νδεγίεο πνπ ρσξίδνληαη ζε ηξία κέξε:

Α. Τπνρξεσηηθνί Όξνη

Β. Γεπζηηθή Γνθηκή

Γ. Παξάκεηξνη



Τπνρξεσηηθνί Όξνη

1.Καζαξηόηεηα

2.Διαηόιαδν

3.Διιεληθή αιάηα

4.Σπξί

5.Σεγαλεηέο Παηάηεο

6.Καθέο

7.Κνπβέξ

8.Πξώηεο Ύιεο από ηελ πεξηνρή

Β.Γεπζηηθή Γνθηκή

Οη αμηνινγεηέο εμεηάδνπλ ην γεπζηηθό απνηέιεζκα.



Παξάκεηξνη

Σν εζηηαηόξην πνπ πιεξνί ηνπο ππνρξεσηηθνύο

όξνπο θαη έρεη πεξάζεη ηε γεπζηηθή δνθηκή, ζηε

ζπλέρεηα αμηνινγείηαη κε βάζε κηαο ζεηξάο

παξακέηξσλ.

• Δδεζκαηνιόγην: πξσηνηππία, κεηάθξαζε, 

εκθάληζε.

• Κξαζί: ζεξβίξηζκα, θύιαμε, ζεξκνθξαζίεο, 

θαηάινγνο θξαζηώλ.

• έξβηο: ζεξβηηόξνη

• Βηηξίλα, ρώξνο, αηζζεηηθή.



Γηάξθεηα θαη Απώιεηα ηνπ ήκαηνο

Σν ζήκα πνπ ζπλνδεύεη ηελ πηζηνπνίεζε κπνξεί λα

αλαλεώλεηαη. Η επηηξνπή θαζνξίδεη θαη ηνπο όξνπο

αθαίξεζεο ηνπ ζήκαηνο.



ΔΤΥΑΡΙΣΩ


