
Σημειώσεις για τους συντάκτες 

H Ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει από το 2016 να αναγράφονται πληροφορίες για 
τα 6 θρεπτικά συστατικά: λίπη, κεκορεσμένα λίπη, υδατάνθρακες, σάκχαρα, αλάτι 
και ενέργεια. 

Ωστόσο, αυτές οι διατροφικές πληροφορίες που δίνουν μια εικόνα για την θρεπτική 
αξία ενός τροφίμου,βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευασίας, με πολύ μικρά 
γράμματα, ενώ δεν είναι εύκολο να κατανοηθούν πλήρως. Οι περισσότεροι 
καταναλωτές δεν έχουν ούτε το επίπεδο των διατροφικών γνώσεων ούτε τον  
απαιτούμενο χρόνο για την προσεκτική ανάγνωση των ετικετών και σύγκριση των 
διαφόρων τροφίμων. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα που μπορεί να διορθώσει 
μια απλοποιημένη διατροφική ετικέτα.  

Για τον λόγο αυτό, έχουν γίνει και γίνονται προσπάθειες να δοθούν αυτές οι 
πληροφορίες με κάποιο  χρωματικό σχήμα που θα διευκολύνει τους καταναλωτές 
να επιλέξουν το υγιεινότερο τρόφιμο. 

Ήδη κυκλοφορούν πολλά τρόφιμα με τέτοια χρωματικά σχήματα σε διάφορα κράτη-
μέλη, που λόγω της ελεύθερης διακίνησης  αγαθών στην ΕΕ μπορούν να υπάρχουν 
σε κάθε χώρα. Ωστόσο, δεν είναι όλα εξ’ ίσου κατανοητά, ενώ οι καταναλωτές της 
Ενιαίας Αγοράς δυσκολεύονται αρκετά να συγκρίνουν και να επιλέξουν.  

Αυτός είναι ο λόγος, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση ενός 
ενιαίου χρωματικού σχήματος, στην ‘Στρατηγική από το Αγρόκτημα στο Πιάτο’. Το 
επικρατέστερο όλων, από την άποψη της κατανόησης, διευκόλυνσης και 
ενημέρωσης για την συνολική θρεπτική αξία ενός επεξεργασμένου τροφίμου, είναι 
το Nutriscore, το οποίο ήδη έχουν αναγγείλει κράτη-μέλη1 αλλά και βιομηχανίες 
τροφίμων ότι θα το προτιμήσουν. Για παράδειγμα, πάμπολλες Γαλλικές εταιρείες  
περιμένουν να εγκριθεί η αίτησή τους για να φέρουν το σήμα αυτό, ενώ στο Βέλγιο 
η εταιρεία Delhaize στην ιστοσελίδα της, έχει τρόφιμα με το σήμα αυτό. 

Η δε Γερμανική Προεδρία, ανέλαβε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει σχετική συζήτηση 
μεταξύ των κρατών-μελών για να υπάρξει τον Δεκέμβριο το 2020 κοινή θέση. 

 

                                                           
1
  Έρευνα, πρωτοβουλία και πρόταση της Γαλλίας. Έχουν ήδη δεχθεί Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, 

Λουξεμβούργο, Ολλάνδία και διάφορες εταιρείες τροφίμων 

https://bit.ly/3hOQxrn
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_el
https://drive.google.com/file/d/15qjD0YojDdjhd1so6sw8jBWXm1b0wbz9/view?usp=sharing
https://www.delhaize.be/fr-be/shop/Traiteur-et-aperitifs-frais/Burgers-hot-dogs-et-snacks/NY-Cheese-Burger/p/F2019052200038400000

