
 

Οδηγίες για τα 
καταστήματα 
εστίασης 
Ως κατάστημα εστίασης που 
συμμετέχετε, πρέπει να σερβίρετε 
πιάτα: 

Υγιεινά 
Η υγιεινή διατροφή προάγει την υγεία και προλαμβάνει 

ασθένειες*. Ευνοεί την κατανάλωση θρεπτικών 

συστατικών και αποθαρρύνει την κατανάλωση ουσιών, 

που βλάπτουν την υγεία. Η υγιεινή διατροφή 

περιλαμβάνει φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς 

καρπούς, σπόρους και περιορίζει την κατανάλωση 

αλατιού και λιπαρών.  

Βιώσιμα 
Βιωσιμότητα σημαίνει εξυπηρέτηση των αναγκών της 

σημερινής γενιάς, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

δυνατότητα των μελλοντικών γενιών να ικανοποιήσουν 

τις ανάγκες τους. Όσον αφορά τα τρόφιμα βιωσιμότητα 

σημαίνει επιλογές, που σέβονται το περιβάλλον, 

μειώνοντας τη ζημία τους σε αυτό, όπως για 

παράδειγμα η κατανάλωση τοπικών και εντός εποχής 

τροφίμων**. 

Σε προσιτές τιμές 

Τα γεύματα που σερβίρονται, στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Healthy Meal» κοστίζουν αρκετά 

λιγότερο, από όσο ένα γεύμα, στοιχίζει συνήθως, σε 

έναν καταναλωτή. 

 
* Ε.Φ.Ε.Τ. https://www.efet.gr/index.php/el/consumers/kindynoi-
trofimon 
** Ε.Φ.Ε.Τ. https://efet.gr/index.php/el/consumers/diatrofi 

 
Πρόγραμμα 

«Healthy Meal» 

Πιστεύουμε ότι η κοινωνική ένταξη 

αρχίζει, με τα τρόφιμα. Και όμως, 43 

εκατομμύρια Ευρωπαίοι, σήμερα, δε 

μπορούν να αγοράσουν ένα ποιοτικό 

γεύμα, κάθε δύο μέρες. Παρόλο, που η 

πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα, είναι ένα 

θέμα, με πολλές διαστάσεις, η τιμή 

αποτελεί βασικό παράγοντα επιλογής 

τροφίμων. 

Το πρόγραμμα «Healthy Meal» στοχεύει 

στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, 

μέσω της συνεργασίας με καταστήματα 

εστίασης, που προσφέρουν βιώσιμα, 

υγιεινά και φθηνά γεύματα σε 

ευάλωτους πολίτες, στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Αυτή η πρωτοβουλία θα μετατρέψει τα 

καταστήματα εστίασης, σε εκπαιδευτικά 

εργαλεία, ώστε να ευαισθητοποιήσει 

τους καταναλωτές να κάνουν πιο 

υγιεινές επιλογές διατροφής. 

 

 

 
 

Οδηγός καλών 

πρακτικών για 

καταστήματα εστίασης 

 

https://www.efet.gr/index.php/el/consumers/kindynoi-trofimon
https://www.efet.gr/index.php/el/consumers/kindynoi-trofimon
https://efet.gr/index.php/el/consumers/diatrofi


Max 5 

grams 

 
 
 
 

 
≤ 10% total 

energy 

intake 

 
Less than 

5% for 

added 

health 

benefits 

50 g 

 

Ημερήσια Πρόσληψη 
Ποια είναι η συνιστώμενη 

ενεργειακή πρόσληψη;  

Οι απαιτήσεις ενεργειακής πρόσληψης 

διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το 

φύλο, ή τις δραστηριότητες. Η μέση 

συνιστώμενη ενεργειακή πρόσληψη, για 

τους άνδρες, είναι 2300kcal/ημέρα και 

1900 για τις γυναίκες.  
 

 Μέγιστη 
Ημερήσια

Πρόσληψη 

Ισόποσο 
σε 

γραμμάρια 

* 

 
 

Αλάτι 

 
 

Μέγιστο 5γρ.  

 
 

Μέγιστο 5γρ.  

 
Λιπαρά** 

≤ 30% της 
συνολικής 

ενεργειακής 
πρόσληψης *** 

 

150γρ. 

 
Ελεύθερα 
ζάκχαρα 

≤ 10% της 
συνολικής 

ενεργειακής 
πρόσληψης 

 
λιγότερο του 5% 
για μεγαλύτερα 

οφέλη στην υγεία  
 

50γρ. 

*Για άτομο που λαμβάνει 2000 θερμίδες ανά ημέρα 
**Τα ακόρεστα λιπαρά (που βρίσκονται σε ψάρια, ξηρούς καρπούς, 

ελαιόλαδο κ.λπ.) είναι προτιμότερα από τα κεκορεσμένα (που 

βρίσκονται σε παχύ κρέας, βούτυρο, φοινικέλαιο, καρυδέλαιο, 

κρέμες, τυριά, λαρδί κ.λπ.). Πηγή: Π.Ο.Υ.  

*** Η κατανάλωση κεκορεσμένων λιπαρών πρέπει να αντιστοιχεί σε 

λιγότερο του 10% της συνολικής ενεργειακής πρόσληψης και η 

κατανάλωση των trans λιπαρών σε λιγότερο από 1% της συνολικής 

ενεργειακής πρόσληψης.  

Τρόφιμα 
στα σκουπίδια 
 

 Το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής 

τροφίμων πετιέται, στα σκουπίδια. 

 Σχεδόν 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων 

πετιούνται, κάθε χρόνο, στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Το 12% αυτής της ποσότητας 

πετιέται, από τα εστιατόρια. 

 Τα τρόφιμα, που πετιούνται, αντιστοιχούν σε 

173 κιλά, ανά άτομο, ανά έτος. 

 
Περισσεύματα 
φαγητών 
Η μείωση των τροφίμων που πετιούνται στα 

σκουπίδια, δε σημαίνει ότι μειώνεται η γεύση, ή 

η ποιότητα. Μερικά παραδείγματα για το τι 

μπορούμε να κάνουμε, με περισσεύματα: 

 Μπρουσκέτα 

 Αυγόφετες 

 Παέγια 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 
 Π.Ο.Υ. - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: 

https://www.who.int/initiatives/behealthy/healthy-

diet 

 Ε.Φ.Ε.Τ. – Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 

Τροφίμων: 
https://efet.gr/index.php/el/consumers/diatrofi 

 ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας 
Καταναλωτών: 

https://www.kepka.org/enimerosi/diatrofi 

 

 
 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία: 
ΚΕ.Π.ΚΑ. 

Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών 

2310233333 – 2310269449 
consumers@kepka.org 
kepka.org  
 
SAFE FOOD ADVOCACY EUROPE 
+32 (0)2 898 38 38 
Rue du Taciturne, 50, 1000 Brussels 


