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Ορισμός των υγιεινών προϊόντων 

• Η έμφαση στα λειτουργικά και υγιεινά 
τρόφιμα τα τελευταία χρόνια κερδίζει μεγάλη 
προσοχή και ζήτηση για τρόφιμα οικολογικής 
και βιολογικής βάσης. 

• Η αλληλεπίδραση γενετικών, διατροφικών, 
φυσικών, οικονομικών και άλλων παραγόντων 
υποδομής και οικοσυστήματος μπορεί να 
επηρεάσει ποικιλοτρόπως την ανθρώπινη 
υγεία. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζονται από 
την άλλη πλευρά από το περιβάλλον και τις 
αλλαγές του. (Rea et al., 2010).

• Η επεξεργασία των τροφίμων μειώνει τη 
θρεπτική τους αξία, οπότε η προσθήκη 
λειτουργικών συστατικών αποτελεί μια νέα 
τάση για τη βελτίωση της θρεπτικής ποιότητας 
των τροφίμων.

Πίστωση εικόνας: https://www.foodnavigator.com/Article/2019/09/16/We-are-entering-the-era-of-functional-foods-
Tastewise

https://www.foodnavigator.com/Article/2019/09/16/We-are-entering-the-era-of-functional-foods-Tastewise


Ορισμός των υγιεινών προϊόντων 

• Λειτουργικό τρόφιμο είναι ένα τρόφιμο ή προϊόν 
διατροφής που έχει στη σύνθεσή του φυσιολογικά 
ενεργά συστατικά ή είναι εμπλουτισμένο, ενισχυμένο
και εμπλουτισμένο προκειμένου να παρέχει πρόσθετο
όφελος για την υγεία, το οποίο δεν υπάρχει στο αρχικό 
προϊόν.

- Σύνδεσμος Βίντεο _audiopedia
https://www.youtube.com/watch?v=OcsAH0mLZbc&ab_
channel=TheAudiopedia

- Ως λειτουργικά προιόντα μπορούν να χαρακτηριστούν
σχεδόν όλες οι ομάδες τροφίμων, αλλά τα πιο 
διαδεδομένα είναι τα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, τα αυγά, τα ποτά και τα ζυμωμένα φυτικά 
προϊόντα.

Πίστωση εικόνας: https://organicindiausa.com/blog/functional-food-eating-natures-wisdom/

https://www.youtube.com/watch?v=OcsAH0mLZbc&ab_channel=TheAudiopedia


Ορισμός των υγιεινών προϊόντων 

❖ Κατά τη δημιουργία και την παραγωγή των λειτουργικών 
τροφίμων για τους καταναλωτές, είναι σημαντικό το προϊόν 
να μην θέτει σε κίνδυνο τη γεύση ή την ποιότητα του
προϊόντος, ενώ η τιμή είναι αρκετά σημαντική για να 
επαναλάβουν οι καταναλωτές την αγορά.

❖ Για τη δημιουργία λειτουργικών τροφίμων απαιτείται 
συνεργασία μεταξύ διατροφολόγων, επαγγελματιών υγείας, 
επιστημόνων και ερευνητών της βιομηχανίας τροφίμων σε 
βαθμό που δεν απαιτείται για τη διαμόρφωση κανονικών 
τροφίμων. 

❖ - ενδιαφέρουσα παρουσίαση για το σχεδιασμό ενός 
λειτουργικού προϊόντος:

Πίστωση εικόνας: γραφική περίληψη από: Birch, C. S., & Bonwick, G. A. (2018). Εξασφάλιση του 
μέλλοντος των λειτουργικών τροφίμων. International Journal of Food Science & Technology. 
doi:10.1111/ijfs.14060. 

https://studylib.net/doc/5485027/design-of-a-study-to-assess-a-functional-food


Γαλακτομικά Προϊόντα
❖ ο πιο διαδεδομένος τομέας της αγοράς λειτουργικών 

τροφίμων στον κόσμο
❖ το γάλα, τα τυριά και το γιαούρτι είναι γαλακτοκομικά 

προϊόντα που καταναλώνονται καθημερινά σε κάθε 
νοικοκυριό

❖ τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ήδη ως υγιεινά, φυσικά και 
αποτελούν μία από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες της 
λεγόμενης ισορροπημένης διατροφής.

❖ Λόγοι για τους οποίους το γιαούρτι είναι υγειινό, βίντεο : 
https://www.youtube.com/watch?v=qdMbpC_GItE&ab_chann
el=Fortelle-Contentmeteenverhaal

❖ εμπλουτισμός του γάλακτος με ασβέστιο

❖ Εμπλουτισμός του γιαουρτιού με διάφορα στελέχη
μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου και πρεβιοτικά όπως η 
ινουλίνη και οι φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS) που παίζουν

επίσης ρόλο στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Πίστωση εικόνας: https://www.mdpi.com/nutrients/nutrients-10-01358/article_deploy/html/images/nutrients-10-01358-ag.png

Πίστωση εικόνας: https://www.babybel.com/en-
us/Products/Light

https://www.youtube.com/watch?v=qdMbpC_GItE&ab_channel=Fortelle-Contentmeteenverhaal
https://www.mdpi.com/nutrients/nutrients-10-01358/article_deploy/html/images/nutrients-10-01358-ag.png
https://www.babybel.com/en-us/Products/Light


Προϊόντα δημητριακών

❖ Τα δημητριακά γενικά είναι πλούσια σε υδατάνθρακες 
(ανθεκτικό άμυλο, ολιγοσακχαρίτες) , βιταμίνες και 
μέταλλα, καροτενοειδή, διαιτητικές ίνες (ινουλίνη), β-
γλυκάνη, αραβιονοξυλάνη.

❖ Χρήση ως λειτουργικό τρόφιμο

▪ Ζυμώσιμα υποστρώματα για την ανάπτυξη 
προβιοτικών μικροοργανισμών

▪ Διατροφικές ίνες που βοηθούν τα φυσιολογικά οφέλη
▪ Ειδικοί άπεπτοι υδατάνθρακες ως πρεβιοτικά  

❖ Παραδείγματα επιχειρηματικής ιδέας για τα 
εμπλουτισμένα δημητριακά:

▪ http://muesligraci.com/en

▪ http://www.frebaco.se/en/products/

Πίστωση εικόνας: http://muesligraci.com/en/products/muesli-in-a-pouch

Πίστωση εικόνας: http://www.frebaco.se/en/products/

http://muesligraci.com/en
http://www.frebaco.se/en/products/
http://www.frebaco.se/en/products/


Ποτά
❖ Το ποτό είναι ένα υγρό διαφορετικό από το νερό, το οποίο 

μπορεί να είναι αλκοολούχο και μη αλκοολούχο.
❖ Τα μη αλκοολούχα ποτά ως λειτουργικά ποτά περιλαμβάνουν 

γαλακτοκομικά ποτά, αθλητικά ποτά και ποτά επιδόσεων, 
ενεργειακά ποτά, έτοιμα προς κατανάλωση τσάγια, "έξυπνα" 
ποτά, εμπλουτισμένα ποτά φρούτων, φυτικά γάλατα και 
ενισχυμένο νερό.

❖ Τύποι λειτουργικών ποτών: 
▪ Φυτικό ρόφημα- φυτικό γάλα

▪ εναλλακτική λύση στο κλασικό γάλα
▪ γάλατα σόγιας, αμυγδάλου καρύδας, φουντουκιού, βρώμης, 

ρυζιού.
▪ εξαιρετική πηγή θρεπτικών συστατικών που απαντώνται στη φύση, 

όπως η β-γλυκάνη που βρίσκεται στη βρώμη, τα φυτοοιστρογόνα 
στη σόγια  

▪ μπορούν εύκολα να εμπλουτιστούν με πρεβιοτικά και προβιοτικά. 

▪ Ενεργειακά ποτά
▪ Ενίσχυση της ενέργειας, αντοχή, εγρήγορση
▪ ενεργά συστατικά: καφεΐνη, ταυρίνη, ζάχαρη, βιταμίνες της ομάδας 

Β, φυτικά εκχυλίσματα όπως γκουαρανά, τζίνσενγκ κ.λπ. 
▪ αρνητική πλευρά: υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και συνθετική 

προέλευση θρεπτικών συστατικών (βιταμινών).

Πίστωση εικόνας: https://urbanplatter.in/blog/the-burning-reasons-to-switch-to-plant-based-
milks/

Πίστωση εικόνας: https://reizeclub.com/best-energy-drinks-in-europe/



▪ Αθλητικά ποτά
▪ αυξάνουν την αντοχή κατά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας 

αποτρέποντας την αφυδάτωση και την εξάντληση των υδατανθράκων. 
▪ μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ως προς τη σύνθεση και την ποιότητά 

τους
▪ μαγνήσιο, κάλιο, ασβέστιο, νάτριο για επανυδάτωση (ισορροπία 

ηλεκτρολυτών), 
▪ γρήγοροι υδατάνθρακες όπως η γλυκόζη για ενεργειακή τόνωση
▪ σύνθετοι υδατάνθρακες και αμινοξέα για την πρόληψη της κόπωσης και 

την αύξηση της αντοχής

▪ Χυμοί φρούτων
▪ εμπλουτισμένα με βιταμίνες και ανόργανα άλατα λόγω απώλειας 

αυτών κατά την επεξεργασία
▪ τα λεγόμενα smoothies είναι εμπλουτισμένα με φυτικές ίνες, 

συστατικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό, πρεβιοτικά και προβιοτικά
▪ Παραδείγματα: https://happyplanet.com/

❖ Ενδιαφέρον βίντεο σχετικά με την τάση στα λειτουργικά ποτά: 
https://www.youtube.com/watch?v=ovXrpD_-
UCE&ab_channel=SynergyFlavorsInc

Πίστωση εικόνας: https://www.independent.ie/irish-news/special-reports/one-sports-drink-can-contain-
more-than-12-teaspoons-of-sugar-30749729.html

Πίστωση εικόνας: https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/enjoy-food/what-to-drink-with-
diabetes/fruit-juices-and-smoothies

https://happyplanet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ovXrpD_-UCE&ab_channel=SynergyFlavorsInc


Πουλερικά Προϊόντα

❖ Το κρέας και τα αυγά πουλερικών χρησιμοποιούνται 
πρόσφατα ως ένα από τα πιο εύκολα τρόφιμα που μπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν ως λειτουργικά τρόφιμα. 

❖ Το κρέας πουλερικών έχει τροποποιηθεί ως προς την 
περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα όπως το λινολεϊκό οξύ και τα 
ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

❖ Αυγά 
▪ εμπλουτισμένα με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, σελήνιο, βιταμίνη

Ε και λουτεΐνη και ως εκ τούτου μπορεί να έχουν ευεργετική
επίδραση στην υγιεινή διατροφή.

❖ Ενημερωτική παρουσίαση για τα "λειτουργικά κρέατα" 

https://www.slideshare.net/naveenkumartj3/functional-meat-productspptx1

https://www.slideshare.net/naveenkumartj3/functional-meat-productspptx1


Φυτικά προϊόντα
❖ Οι ελιές είναι από τα παλαιότερα φυτά που καλλιεργούνται 

και μεταποιούνται σε διάφορα τρόφιμα.
❖ Οι ελιές συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων 

ζυμωμένων λειτουργικών φυτικών τροφίμων που 
παράγονται στον κόσμο.

❖ Η κατανάλωση ζυμωμένων ελιών, ιδίως μαύρων ελιών, μαζί 
με ελαιόλαδο βελτιώνει σημαντικά την πρόσληψη 
ευεργετικών πολυφαινολών και β-καροτίνης 
(αντιοξειδωτικές ιδιότητες).

❖ Πρόσθετη πίστωση εικόνας των ευεργετικών προβιοτικών
βακτηρίων, όπως Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
paracasei, Bifidobacterium bifidum και Bifidobacterium. 
Longum

❖ Προϊόντα ζύμωσης: Tempeh
❖ Ισο-θειοκυανικές ενώσεις από είδη Brassica
❖ Φυτικές πρωτεΐνες-νέες τάσεις
https://www.mintecglobal.com/top-stories/plant-based-
proteins-july-part-1

Πίστωση εικόνας: https://fr.freepik.com/photos-gratuite/olives-marinees-huile-olive-feuilles-olivier-dans-bols-planche-decouper-bois-blanc-
angle-view_8111397.htm#page=1&query=une%20planche%20bois&position=19&from_view=keyword

Πίστωση εικόνας: https://www.newhealthadvisor.org/foods-to-avoid-with-herpes.html
https://krenizdravo.dnevnik.hr/prehrana/dodaci-prehrani/miso-slani-zacin-za-prevenciju-raka

https://www.mintecglobal.com/top-stories/plant-based-proteins-july-part-1
https://fr.freepik.com/photos-gratuite/olives-marinees-huile-olive-feuilles-olivier-dans-bols-planche-decouper-bois-blanc-high-
https://www.newhealthadvisor.org/foods-to-avoid-with-herpes.html
https://krenizdravo.dnevnik.hr/prehrana/dodaci-prehrani/miso-slani-zacin-za-prevenciju-raka


Συζήτηση σχετικά με τα λειτουργικά 
τρόφιμα, τα οφέλη για την υγεία κ.λπ. 

και πώς μπορεί να ενσωματωθεί η 
κυκλική οικονομία σε ό,τι μάθαμε



Παραγωγή λειτουργικών υγιεινών τροφίμων - νομοθετικές διατάξεις

❖ Αξιώσεις διατροφής και υγείας

▪ Οι κανόνες της ΕΕ για τις αξιώσεις διατροφής και υγείας θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006. Ο κανονισμός άρχισε να εφαρμόζεται την 1η Ιουλίου 2007.

▪ Οι αξιώσεις διατροφής επιτρέπονται μόνο εάν απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1924/2006, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1047/2012.

• Αξιώσεις υγείας: https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/health_claims_en

▪ Το άρθρο 13 που αναφέρει "Αξιώσεις υγείας λειτουργιών" και αποτελείται από
▪ Συσχετισμό με την ανάπτυξη, την εξέλιξη και τις λειτουργίες του σώματος
▪ Αναφορά σε ψυχολογικές και συμπεριφορικές λειτουργίες
▪ Συσχετιμσό με το αδυνάτισμα ή τον έλεγχο του βάρους

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/health_claims_en


Παραγωγή λειτουργικών υγιεινών τροφίμων - πιστοποιητικά

Επιστημονικά δεδομένα για την υποστήριξη αιτήσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

Συμμόρφωση με την ανάλυση κινδύνων και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP)

Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) 
22000 και 

ISO 9001:2015 και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας,

Πιστοποίηση συστήματος ασφάλειας τροφίμων (FSSC 22000) που βασίζεται στο ISO 22000 και απευθύνεται ειδικά σε 
κατασκευαστές τροφίμων. 

Τα πρότυπα του British Retail Consortium Global Standard for Food Safety (BRCGS), τα οποία παρέχουν τεχνικά 
πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων,

Διεθνή Πρότυπα Προτεινόμενα Πρότυπα (IFS), τα οποία παρέχουν διάφορα πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια των 
τροφίμων. 



Παραγωγή λειτουργικών υγιεινών τροφίμων - πιστοποιητικά

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Διεθνή πρότυπα Fairtrade - διαφορετικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για τους παραγωγούς και 
τους εμπόρους,

Ecocert Δίκαιου Εμπορίου - κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, δίκαιη τιμολόγηση, ενδυνάμωση και 
ανεξαρτησία των παραγωγών, καθώς και ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές,

Πρότυπα Fair for Life - προγράμματα πιστοποίησης για το δίκαιο εμπόριο, τις υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού και την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη

Βιολογικά προϊόντα

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα από τον Ιανουάριο του 2021
Πιστοποιητικό επιθεώρησης - για την ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας των εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων και τη 
μείωση της πιθανής απάτης (https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/E_COI/Intro.htm ) 

https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/E_COI/Intro.htm


Παραγωγή λειτουργικών υγιεινών τροφίμων - πιστοποιητικά

Παράδειγμα του τι απαιτείται σύμφωνα με κάποιες νομοθεσίες για ποτά

Image credit:https://www.mdpi.com/2306-5710/2/2/12( Silva, A., Franco, M., Mady, C., Pallet, D., Tomlins, K., Bennett, B., ... Sottomayor, M. (2016). 
Παράγοντες αποδοχής ενός νέου ποτού στην Ευρώπη. Beverages, 2(2), 12. doi:10.3390/beverages2020012) 



Παράδειγμα καινοτόμου ιδέας υγιούς
προϊόντος και σχέση με την ΚΟ

❖ Χρήση αποβλήτων παραγωγής χυμού πορτοκαλιού στη 
βιομηχανία ζαχαροπλαστικής
• υποπροϊόν της διαδικασίας παραγωγής χυμού πορτοκαλιού
• το υποπροϊόν περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, 

φαινόλες και αντιοξειδωτικά 
• παραγωγή αλεύρου πορτοκαλιού

❖ Αξιοποίηση υποπροϊόντων ακτινιδίου για την ανάκτηση 
βιοδραστικών ενώσεων
• υποπροϊόντα (πολτός, φλούδα, σπόροι), πλούσια σε βιοδραστικά 

συστατικά
• τα γεωργικά απόβλητα (φύλλα, ατμοί) είναι πλούσια πηγή 

πολυφαινολών και τα κλαδέματα για ενέργεια (pellets)

Πλήρης παρουσίαση: 
https://www.researchgate.net/publication/345692762_Valorization_of_kiwi_by-
products_for_the_recovery_of_bioactive_compounds_circular_economy_model_1st_Interna
tional_Electronic_Conference_on_Food_Science_and_Functional_Foods

Πίστωση εικόνας: Chamorro Rivo, F.N.., Carpena Rodríguez, M., Núñez Estévez, B, Prieto Lage, M., Simal-
Gandara, J.. (2020). Αξιοποίηση του ακτινιδίου 
υποπροϊόντων για την ανάκτηση βιοδραστικών ενώσεων: μοντέλο κυκλικής οικονομίας 1ο Διεθνές 
Ηλεκτρονικό Συνέδριο για την Επιστήμη των Τροφίμων 
και Λειτουργικά Τρόφιμα.

https://www.researchgate.net/publication/345692762_Valorization_of_kiwi_by-products_for_the_recovery_of_bioactive_compounds_circular_economy_model_1st_International_Electronic_Conference_on_Food_Science_and_Functional_Foods


Υπάρχουν πολλά παραδείγματα καινοτόμων ιδεών σε 
σχέση με τη κυκλική οικονομία – κάντε μια αναζήτηση. Για

αυτήν τη δραστηριότητα ετοιμάστε τουλάχιστον τρεις 
σύντομες προτάσεις ιδεών, που χρησιμοποιούν επίσης τα 

υπολείμματα τροφίμων και μοιραστείτε τα με τον 
εκπαιδευτή σας.

Ατομική δουλειά



Συζήτηση και καταιγισμός ιδεών σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι ΜΜΕ και οι συνεταιρισμοί που σχετίζονται με τα 

τρόφιμα στη χώρα σας, μπορούν να ενσωματώσουν τη 
κυκλική οικονομία, με βάση τη γνώση που έχουν αποκτήσει 
οι μαθητές μέσω ατομικής εργασίας και σύντομες ασκήσεις.
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