Σπκβνπιέο γηα πγηεηλή δηαηξνθή από ηα ζρνιηθά θπιηθεία

Αο μεθηλήζνπκε ηε κέξα καο, ηξώγνληαο έλα θαιό πξσηλό (θαηά πξνηίκεζε ζην
ζπίηη).
Σην ζρνιείν, επηιέγνπκε ην θνιαηζηό καο, θαηαλαιώλνληαο θάπνηα από ηα είδε ηνπ
θπιηθείνπ, πνπ επηηξέπεηαη λα πσινύληαη, ζύκθσλα κε ηε λέα Υ1γ/Γ.Π/νηθ
81025/29.8.2013.
Πξέπεη λα θαηαλαιώλνπκε, θαζεκεξηλά, γαιαθηνθνκηθά πξντόληα (π.ρ. γάια,
γηανύξηη), κε ρακειά ιηπαξά. Τα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα απνηεινύλ θαιή πεγή
αζβεζηίνπ, ζηε δηαηξνθή καο. Η πεξηεθηηθόηεηα αζβεζηίνπ, ζην γάια, κε ρακειά
ιηπαξά, είλαη ε ίδηα, κε απηή, ζην πιήξεο γάια. Εάλ δελ πίλνπκε γάια, αο
πξνηηκήζνπκε έλα γηανύξηη, ή θάπνην άιιν γαιαθηνθνκηθό πξντόλ.
Πξέπεη λα ηξώκε, θαζεκεξηλά, θξνύηα (θαηά πξνηίκεζε επνρηαθά θξέζθα θξνύηα).
Τα θξνύηα είλαη πινύζηα, ζε βηηακίλεο, κέηαιια, θπηηθέο ίλεο θαη πιήζνο
αληηνμεηδσηηθώλ νπζηώλ, ελώ, παξάιιεια, είλαη ρακειά, ζε ζεξκίδεο. Μπνξνύκε λα
εληάμνπκε, ζην θνιαηζηό καο ηελ θαηαλάισζε ελόο θπζηθνύ ρπκνύ. Όκσο, πίλνληαο
έλα ρπκό θξνύησλ, πξνζιακβάλνπκε ιηγόηεξεο θπηηθέο ίλεο, από όηη αλ
θαηαλαιώλακε ηα αληίζηνηρα θξνύηα.
Σην ζάληνπηηο, ή ζην ηνζη, αο πξνηηκάκε ςσκί νιηθήο αιέζεσο, δηόηη πεξηέρεη
πεξηζζόηεξα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, από ην ιεπθό ςσκί. Καιή επηινγή ζλαθ απνηειεί,
επίζεο, ην ζνπζακέλην θνπινύξη (όπνπ απηό πσιείηαη) θαζώο θαη άιια πξντόληα, πνπ
πεξηέρνπλ ζνπζάκη (όπσο ην παζηέιη), αιιά θαη μεξνύο θαξπνύο.
Πξέπεη λα πίλνπκε αξθεηό λεξό, γηα ηε ζσζηή ελπδάησζε ηνπ νξγαληζκνύ καο.
Αο πεξηνξίζνπκε ηελ θαηαλάισζε πνηώλ θαη ξνθεκάησλ, πνπ είλαη πςειά, ζε
ζάθραξα θαη ζεξκίδεο, θαζώο θαη ησλ πνιιώλ γιπθηζκάησλ. Μεηώλνληαο ηελ
ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ζαθράξσλ, κεηώλνπκε ηνλ θίλδπλν ηεξεδόλαο θαη
παρπζαξθίαο.
Αο θξνληίζνπκε λα γπκλαδόκαζηε, θαζεκεξηλά θαη λα δηαηεξνύκε ην θπζηνινγηθό,
γηα ηελ ειηθία καο, βάξνο. Η θαηαλάισζε θάπνησλ ηξνθώλ πινύζησλ, ζε ιίπνο ή/θαη
ζάθραξα θαη ε έιιεηςε άζθεζεο επζύλνληαη, γηα ηελ παρπζαξθία.
Πνηα είλαη ηα εππαζή θαη επαινίσηα ηξόθηκα;
Αξθεηά ηξόθηκα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα θαη αιινηώλνληαη, πνιύ γξήγνξα, ζε
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Απηά ηα ηξόθηκα ηα νλνκάδνπκε εππαζή-επαινίσηα
θαη, θαηά ηε ζπληήξεζή ηνπο νθείινπκε λα ηα έρνπκε, είηε ζε ζεξκνθξαζία ςπγείνπ
(κηθξόηεξε ησλ 5oC, ή ζύκθσλα κε ηα απζηεξόηεξα όξηα, πνπ ηπρόλ αλαθέξεη ν
παξαζθεπαζηήο), ή ζε ζεξκνζάιακν (κεγαιύηεξε ησλ 60νC).
Τη πξνζέρνπκε ζηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ:
Τελ έλδεημε ρξνλνινγίαο ειάρηζηεο δηαηεξεζηκόηεηαο, ή ηελ ηειηθή εκεξνκελία
αλάισζεο («εκεξνκελία ιήμεο»): Οη ελδείμεηο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη, γηα λα
δειώζνπλ, γηα πόζν θαηξό, έλα ηξόθηκν δηαηεξεί ηα πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη
είλαη αζθαιήο ε ρξήζε ηνπ, εθόζνλ ηεξνύληαη νη αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο
απνζήθεπζεο.

Τα ζπζηαηηθά: Μαο δίλνπλ πιεξνθνξίεο, γηα ηε ζύλζεζε ηνπ ηξνθίκνπ.
Δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο: Πξέπεη λα αλαγξάθνληαη, κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. Μαο
δίλνπλ πιεξνθνξίεο, γηα ηελ ελεξγεηαθή αμία ηνπ ηξνθίκνπ θαζώο θαη ηελ
πεξηεθηηθόηεηά ηνπ, ζε ζξεπηηθέο νπζίεο, όπσο πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο θ.ιπ.
Τελ πνζόηεηα ηνπ ηξνθίκνπ: Εθθξάδεηαη, ζε βάξνο, ή όγθν.
Τα ζηνηρεία ηνπ παξαζθεπαζηή, ή ζπζθεπαζηή, ή δηαθηλεηή: Καζνξίδνπλ πνηνο είλαη
«ππεύζπλνο», γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξνθίκνπ.
Αγνξά - παξαιαβή ησλ πξώησλ πιώλ θαη ησλ έηνηκσλ γηα θαηαλάισζε ηξνθίκσλ
Η πξνκήζεηα ησλ πξώησλ πιώλ θαζώο θαη ησλ πξντόλησλ, πξνο δηάζεζε, ζα πξέπεη
λα γίλεηαη, από λνκίκσο ιεηηνπξγνύζεο επηρεηξήζεηο.
Τα ηξόθηκα, πνπ αιινηώλνληαη, εύθνια, πξέπεη λα κεηαθέξνληαη, κε νρήκαηα ςπγεία. Καηά ηελ παξαιαβή ηνπο, πξέπεη λα ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ
κεηαθνξηθνύ κέζνπ θαη ησλ ηξνθίκσλ, κε ζεξκόκεηξα θαηάιιεινπ εύξνπο κέηξεζεο,
αλάινγα κε ην είδνο ησλ ηξνθίκσλ, πνπ κεηαθέξνληαη (πξντόληα ςπγείνπ,
θαηάςπμεο, δεζηά πξντόληα).
Απνζήθεπζε -Δηαηήξεζε ηξνθίκσλ
Όια ηα ηξόθηκα, ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο, ζα πξέπεη λα απνζεθεύνληαη, ζε
ρώξνπο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαηήξεζή ηνπο (ςπγεία, πξνζήθεο). Η ζεξκνθξαζία
ησλ ςπγείσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη, θαζεκεξηλά, κε θαηάιιειν ζεξκόκεηξν. Τα
ηξόθηκα, πνπ δε δηαηεξνύληαη, ζε ςπγείν, πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη, ζε θιεηζηνύο
πεξηέθηεο, θαηάιιεινπο κόλν γηα ηξόθηκα, πξνζήθεο έθζεζεο, ή απνζήθεο, ρσξίο
πγξαζία, καθξηά από πεγέο ζεξκόηεηαο, πάλσ ζε ξάθηα, ή ζε παιέηεο. Οη απνζήθεο
ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη, πάληα, θαζαξέο θαη απαιιαγκέλεο, από έληνκα θαη
ηξσθηηθά. Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ ηξνθίκσλ, ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη νη
εκεξνκελίεο ιήμεο. Τα πξντόληα θαζαξηζκνύ ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ
πξέπεη λα απνζεθεύνληαη, ζε εηδηθά ληνπιάπηα, πνπ θιεηδώλνπλ, ή ζε εηδηθνύο
ρώξνπο, καθξηά από ηα ηξόθηκα.
Πξνεηνηκαζία ηξνθίκσλ
Καηά ηελ πξνεηνηκαζία, ν ρεηξηζηήο ηξνθίκσλ πξέπεη λα νξγαλώλεη ηελ εξγαζία ηνπ
θαηά ηξόπν ώζηε λα ρξεζηκνπνηεί ιαβίδεο, ή άιια εξγαιεία ζεξβηξίζκαηνο,
ειαρηζηνπνηώληαο ηελ επαθή ησλ ηξνθίκσλ κε ηα ρέξηα ηνπ, ρξεζηκνπνηώληαο γάληηα
κηαο ρξήζεο.
Έθζεζε - Πώιεζε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ
Καηά ηε έθζεζή ηνπο, πξνο πώιεζε, ηα ηξόθηκα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη, από θάζε
είδνπο ξύπαλζε θαη λα κελ επηηξέπεηαη, ζηνπο καζεηέο, λα αγγίδνπλ, κε ηα ρέξηα
ηνπο, ηα πξνζθεξόκελα είδε. Ο ππεύζπλνο ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα
δηαηεξεί ηα έηνηκα, γηα θαηαλάισζε, ηξόθηκα, έηζη πνπ λα κελ θηλδπλεύνπλ, από
επηκνιύλζεηο θαη αιινηώζεηο.
Τα έηνηκα, γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα, εθηίζεληαη ζπζθεπαζκέλα, ζε βηηξίλεο έθζεζεο.
Τα ηξόθηκα, πνπ αιινηώλνληαη εύθνια (γάια, βνύηπξν, ηπξηά, θξύα ζάληνπηηο,

γηανύξηηα, θ.ιπ.), ηνπνζεηνύληαη, ζε ςπγεία, κε ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε, ή ίζε κε
5°C.
Εάλ ηα ζάληνπηηο εθηεζνύλ, ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, ζα πξέπεη λα είλαη
ζπζθεπαζκέλα θαη λα θαηαλαισζνύλ, ζε δηάζηεκα δύν σξώλ.
Τα ηξόθηκα πνπ ζεξβίξνληαη δεζηά ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη, ζε βηηξίλεο έθζεζεο, ή
ζε ζεξκνζαιάκνπο ζεξκνθξαζίαο, πάλσ από 60°C.
Τν πξνζσπηθό ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα απνθεύγεη λα ρεηξίδεηαη
ρξήκαηα θαη ζπγρξόλσο, έηνηκα, γηα θαηαλάισζε, ηξόθηκα, ή λα ρξεζηκνπνηεί
ιαβίδεο, ραξηί πεξηηπιίγκαηνο θ.ιπ.
Πόηε δελ πξέπεη vα θαηαλαιώλνπκε έλα ηξόθηκν από ην θπιηθείν;
Πνιιέο θνξέο, όηαλ έλα ηξόθηκν είλαη επηκνιπζκέλν θαη αθαηάιιειν, είλαη δύζθνιν
λα ην αληηιεθζνύκε, ηδηαίηεξα, αλ ε αιινίσζή ηνπ είλαη, ζηα αξρηθά ζηάδηα.
Υπάξρνπλ, όκσο, πεξηπηώζεηο, πνπ έρνπκε ελδείμεηο, όηη έλα ηξόθηκν είλαη
αθαηάιιειν:
Όηαλ ε ζπζθεπαζία ηνπ ηξνθίκνπ είλαη αλνηγκέλε ή ζθηζκέλε.
Όηαλ ην ρξώκα, ή ε πθή ηνπ ηξνθίκνπ είλαη δηαθνξεηηθή, από ό,ηη ζπλήζσο.
Όηαλ ε κπξσδηά ηνπ ηξνθίκνπ είλαη δηαθνξεηηθή, από ηε ζπλεζηζκέλε.
Όηαλ ε γεύζε ηνπ ηξνθίκνπ είλαη δηαθνξεηηθή, από ηε ζπλεζηζκέλε.
Όηαλ είλαη εκθαλώο αιινησκέλν.
Όηαλ, θαηά ηελ κάζεζή ηνπ, αληηιεθζνύκε λα ππάξρεη θάπνην μέλν ζώκα (ζπλήζσο
θάηη πην ζθιεξό, από ην ηξόθηκν).
Σε θάζε πεξίπησζε, πνπ καο δεκηνπξγεζεί ππνςία, γηα έλα ηξόθηκν, δελ ην
θαηαλαιώλνπκε.
Τν ΚΕ.Π.ΚΑ. εθηζηά ηελ πξνζνρή ησλ Καηαλαισηώλ. Γηα θαηαγγειίεο ή
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αο απεπζπλζνύκε ζην ΚΕ.Π.ΚΑ., ηει. 2310-233333,
ώξεο 09:00 – 14:30.

