Καηάλογος επιηρεπόμενων ειδών ποσ
διαηίθενηαι από ηα ζτολικά κσλικεία
Τα πξντόληα πνπ κπνξεί λα δηαηίζεληαη από ηα ζρνιηθά θπιηθεία Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο νξίδνληαη από ηελ αξ. Α2Δ/νηθ. 1653 ΚΥΑ ησλ Υπνπξγώλ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Υγείαο θαη Πξόλνηαο πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ
563/20-5-98 η. Β΄ θαη είλαη ηα εμήο:
Α. Καηάινγνο εηδώλ
1. Σάληνπτηο θαη ηνζη κε ηπξί. Πξναηξεηηθή ε πξνζζήθε θξέζθνπ βνπηύξνπ θαη
επνρηαθώλ ιαραληθώλ (π.ρ. ληνκάηα, καξνύιη).
2. Χσκί θαη απιά αξηνζθεπάζκαηα (θξπγαληέο, αξηίδηα, θνπινύξηα, θξαηδνιάθηα,
ιαγάλεο, παμηκάδηα).
3. Σηαθηδόςσκν ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία.
4. Τπξόπηηα ή ζπαλαθόπηηα.
5. Τπξηά
6. Γάια ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία.
7. Γηανύξηη “παληόο ηύπνπ” (ρσξίο ζπλζεηηθέο – γιπθαληηθέο θαη ρξσζηηθέο ύιεο) π.ρ.
κε θξνύηα, θξπγαληέο, δεκεηξηαθά, μεξνύο θαξπνύο.
8. Φξνύηα επνρήο, πιπκέλα θαη ηπιηγκέλα ζε ζεινθάλ
9. Φπζηθνί ρπκνί θξνύησλ κε πεξηεθηηθόηεηα ρπκνύ 100%.
10. Ξεξνί θαξπνί (ζε κηθξή ζπζθεπαζία).
11. Τζάη θαη ινηπά αθεςήκαηα.
12. Καθέο (κόλν γηα ην πξνζσπηθό).
Β. Τα πξναλαθεξόκελα είδε, κπνξνύλ λα δηαηίζεληαη όια ή θαη ηκεκαηηθά, θαηά ηελ
θξίζε ησλ ππεπζύλσλ νξγάλσλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ θπιηθείσλ.
Γ. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε δηάζεζε άιισλ κε πξνβιεπνκέλσλ από ηελ παξνύζα
πξντόλησλ.
Γ. Η παξνύζα απόθαζε αξρίδεη λα ηζρύεη πέληε (5) κήλεο από ηε δεκνζίεπζε ηεο,
θάζε δε πξνεγνύκελε ζρεηηθή απόθάζε θαηαξγείηαη.
Σεκείσζε: Όζνλ αθνξά:
α) ηα “απιά αξηνζθεπάζκαηα”, ν θώδηθαο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ηνπ Γεληθνύ Φεκείνπ
ηνπ Κξάηνπο ζην άξζξν 113 αλαθέξεη ηα πξντόληα πνπ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζνπλ
ηνλ άξην, όπσο νη θξπγαληέο, ηα αξηίδηα, ηα θξαληδνιάθηα, ηα θνπινύξηα, νη ιαγάλεο
θαη ηα παμηκάδηα ελώ ηζνπξέθηα, θξνπαζάλ, bake rolles θ.ι.π. δελ επηηξέπεηαη λα
δηαηίζεληαη από ηα ζρνιηθά θπιηθεία.
β) ην “γάια ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία”, ζύκθσλα κε ηνλ θώδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ
ηνπ Γεληθνύ Φεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, άξζξν 80, λνείηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ην γάια
ην νπνίν πξνέξρεηαη από αγειάδα, είλαη λσπό, είλαη πιήξεο, δελ έρεη ππνζηεί
αθπδάησζε ή ζπκπύθλσζε θαη δελ πεξηέρεη άιιεο νπζίεο πνπ έρνπλ πξνζηεζεί από
έμσ.

