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Γενικές πληροφορίες

Υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο των προβλημάτων 
υγείας που προκαλούνται από μη ασφαλή τρόφιμα 
(τροφιμογενή νοσήματα) οφείλονται σε κακή μεταχεί
ριση των τροφίμων, από τη στιγμή της αγοράς τους 
μέχρι την ώρα της κατανάλωσής τους.

΄Οταν μιλάμε για ασφάλεια τροφίμων αναφερό
μαστε στην κατάσταση του τροφίμου τη στιγμή που 
καταναλώνεται. Με άλλα λόγια ένα τρόφιμο μπορεί 
να είναι ασφαλές όταν αγοράζεται, αλλά να χάσει 
αυτό το χαρακτηριστικό του μέχρι να καταναλωθεί, 
εξαιτίας κακής διαχείρισής του.

Επιλέγοντας σωστά τα τρόφιμα κατά την αγορά 
τους,  φροντίζοντας σχολαστικά την αποθήκευση και 
συντήρησή τους στο σπίτι, όπως και το μαγείρεμά 
τους, μπορείτε να προφυλαχτείτε από τα τροφιμογενή 
νοσήματα. Για το σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνονται 
τα κατάλληλα μέτρα.

Ασφάλεια τροφίμου είναι ευρύτερη έννοια που 
προσδιορίζει κατάσταση του τροφίμου που δεν 
προκαλεί βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη 
βλάβη στην υγεία του καταναλωτή.
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* Τα βακτήρια που είναι η κύρια αιτία τροφιμογενών νοσημάτων 
αναπτύσσονται σε θερμοκρασίες μεταξύ +10° και +65° Κελσίου

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί κανόνες για τη σωστή 
διαχείριση των τροφίμων από τον καταναλωτή:

Διαχωρίστε. Μην αφήνετε να έρθουν σε απευθείας 
επαφή διαφορετικά είδη τροφίμων, ειδικότερα 
τρόφιμα μαγειρευμένα ή έτοιμα για κατανάλωση 
με ωμά.

Ψύξετε*. Διατηρείστε τα 
τρόφιμα στην προβλεπόμενη 
θερμοκρασία ψύξης ή κατά
ψυξης

Θερμάνετε*. Μαγειρεύετε 
καλά τα τρόφιμα

Εξυγιάνετε. Τηρείτε αυστηρούς κανόνες καθαρι
ότητας και υγιεινής

•

•

•

•
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Κατά την αγορά

Δώστε προσοχή στο επίπεδο καθαριότητας του 
καταστήματος, καθώς και στη συμπεριφορά του 
προσωπικού, π.χ. μην αφήνετε να πιάνει με γυμνά χέρια 
χρήματα και ασυσκεύαστα τρόφιμα, ή να χειρίζεται 
διαφορετικά είδη ασυσκεύαστων τροφίμων, χωρίς να 
πλένεται προηγουμένως ή να φορά γάντια.

΄Οπου πωλούνται τρόφιμα ασυσκεύαστα, ελέγξετε 
αν το προσωπικό φορά κεφαλοκάλυμμα (που να 
καλύπτει όλο το τριχωτό της κεφαλής), προστατευ
τικά γάντια (όταν και όπως απαιτείται) και καθαρή 
ενδυμασία.

Αγοράζετε τρόφιμα, με αρκετό υπολειπόμενο χρόνο 
ζωής. Ελέγχετε αν στα ράφια υπάρχουν τρόφιμα των 
οποίων έχει εκπνεύσει η ημερομηνία λήξης ή προϊόντα 
με κατεστραμμένη συσκευασία.

Προσέχετε τα υπερφορτωμένα ψυγεία και τις 
συσκευασίες που φαίνεται ότι δεν έχουν διατηρηθεί 
σωστά σε χαμηλές θερμοκρασίες.
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Αποφύγετε την αγορά:
Από καταστήματα, όπου τρόφιμα ψημένα και άψητα 
δεν διαχωρίζονται
Προϊόντων με καταστραμμένη συσκευασία
Προϊόντων, που πρέπει να συντηρούνται στην ψύξη 
και παρ’ όλα αυτά βρίσκονται εκτός ψυγείου.

Αγοράζετε προϊόντα συντηρούμενα στην ψύξη ή 
στην κατάψυξη τελευταία, πριν πάτε στο ταμείο.

Τοποθετείστε σε διαφορετικές 
σακούλες τρόφιμα ασυσκεύαστα 
και συσκευασμένα, καθώς και συν
τηρούμενα στην ψύξη, χωριστά από 
τα υπόλοιπα τρόφιμα.

•

•
•
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Στο σπίτι

Μεταφέρετε τα τρόφιμα στο σπίτι το συντομότερο 
δυνατό μετά την αγορά.

Τοποθετείστε τα, ανάλογα, στην ψύξη ή στην κα
τάψυξη ή σε στεγνό καθαρό και δροσερό μέρος 
(τρόφιμα όπως ρύζι, όσπρια, αλεύρι, ζυμαρικά, ξηροί 
καρποί, κονσέρβες).

Τοποθετείστε μαγειρευμένα τρόφιμα σε διαφορετικά 
ράφια από τα ωμά.

Τοποθετείστε τα ωμά τρόφιμα στα 
κάτω ράφια του ψυγείου.

Αποθηκεύετε τα τρόφιμα αφού τα 
σκεπάσετε με διάφανη μεμβράνη, 
ή αλουμινόχαρτο, ή σε δοχεία που 
κλείνουν.

Ελέγχετε για τυχόν διαρροές υγρών, 
ειδικότερα από ωμά τρόφιμα.

Τοποθετείτε τα αυγά στο ψυγείο.

Διατηρείτε το ψυγείο καθαρό.

Σιγουρευτείτε για την καλή λει
τουργία του ψυγείου, κάνοντας χρή
ση θερμομέτρου και ακολουθώντας 
τις οδηγίες του κατασκευαστή για 
την απόψυξη.

Ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου στη χαμη
λότερη δυνατή επιλογή, αποφεύγοντας τη δημιουργία 
πάγου στα προϊόντα.

Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο και μην αφήνετε 
ανοιχτή τη θύρα του για πολλή ώρα.

Αποθηκεύετε απορρυπαντικά, απολυμαντικά, εντο
μοκτόνα σε ασφαλείς χώρους, μακριά από τρόφιμα 
και παιδιά.
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Προσωπική υγιεινή

Το πλύσιμο των χεριών, με ζεστό νερό και σαπούνι 
για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, πριν πιάσουμε 
τρόφιμα, είναι ο σημαντικότερος τρόπος αποφυγής μο
λύνσεων και πρόληψης τροφιμογενών νοσημάτων.

Πλένετε τα χέρια σας σχολαστικά ανάμεσα στα 
δάχτυλα και κάτω από τα νύχια.

Στεγνώνετε τα χέρια σας, μετά το πλύσιμο, με κα
θαρές πετσέτες, ή χαρτί κουζίνας.

Πλένετε τα χέρια σας κάθε φορά που πηγαίνετε στην 
τουαλέτα, χαϊδεύετε οικιακά ζώα, πιάνετε λερωμένα 
ρούχα ή το σκουπιδοτενεκέ.

Καλύπτετε κοψίματα και μικροπληγές.

Αποφύγετε να καπνίζετε στην κουζίνα, ειδικότερα 
κατά τη διάρκεια παρασκευής των γευμάτων.
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Υγιεινή της κουζίνας

Οι πάγκοι της κουζίνας και οι επιφάνειες κοπής καθα
ρίζονται σχολαστικά πριν και μετά την προετοιμασία 
γευμάτων, καθώς και κατά την προετοιμασία, μεταξύ 
διαφορετικών ειδών τροφίμων.

Μην χρησιμοποιείτε τα ίδια μαχαίρια ή επιφάνεια 
κοπής για προϊόντα άψητα (όπως κρέας, ψάρια, λα
χανικά), με τρόφιμα που καταναλώνονται ως έχουν 
(όπως τυριά, αλλαντικά) ή είναι ψημένα.

Μην αφήνετε τα ζώα συντροφιάς να παραμένουν 
στην κουζίνα.

Πλένετε τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα με άφθο
νο ζεστό νερό και απορρυπαντικό και αφήστε τα να 
στεγνώσουν, χωρίς να τα σκουπίζετε.

Καθαρίζετε αμέσως κάθε υπόλειμμα φαγητού και 
μην αφήνετε υπολείμματα στο νεροχύτη.

Χρησιμοποιείτε κάδο απορριμμάτων με κάλυμμα που 
ανοίγει με το πόδι. Αλλάζετε συχνά τη σακούλα.

Η απολύμανση των μέσων καθαρισμού, μετά τη 
χρήση, γίνεται με ξύδι.
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Προετοιμασία  
και μαγείρεμα

Αν δεν αισθάνεστε καλά, έχετε διάρροια, ή κάνετε 
εμετούς αποφύγετε να προετοιμάσετε φαγητό. Αν 
είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε εφαρμόστε, όσο πιο 
αυστηρά γίνεται, τα μέτρα προσωπικής υγιεινής.

Ομοίως, εφαρμόστε αυστηρά τα μέτρα προσωπι
κής υγιεινής όταν προετοιμάζετε φαγητό για νήπια, 
ηλικιωμένους, ασθενείς και έγκυες γυναίκες.

Μην φταρνίζεστε ή βήχετε επάνω στα τρόφιμα.

Πλένετε σχολαστικά λαχανικά και φρούτα με κα
θαρό κρύο νερό.

Πετάξετε τρόφιμα που:
Έχουν ασυνήθιστη όψη, οσμή, γεύση.
Έχουν ξεπεράσει την ημερομηνία λήξης.
Σας κάνουν να αμφιβάλετε για την ασφάλειά 
τους.
Καθαρίζετε εξωτερικά τις κονσέρβες πριν τις ανοί

ξετε.

•
•
•
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Αποψύχετε τα καταψυγμένα που χρειάζονται προε
τοιμασία πριν το μαγείρεμα, τοποθετώντας τα από την 
προηγουμένη στην ψύξη. Χρησιμοποιείστε φούρνο 
μικροκυμάτων μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις. 

Μην επανακαταψύχετε αποψυγμένα τρόφιμα.

Αποφύγετε κατά το δυνατόν συνταγές που περι
έχουν ωμά αυγά και δεν προβλέπεται να υποστούν 
θερμική επεξεργασία. 

Μαγειρεύετε τα τρόφιμα καλά. Ακολουθείτε τις 
οδηγίες του παρασκευαστή. Αν δεν υπάρχουν, σι
γουρευτείτε ότι το φαγητό είναι καλά ψημένο στο 
κέντρο του (θερμοκρασία 70ο Κελσίου για δύο λεπτά 
τουλάχιστον).

Κατά το μαγείρεμα, όταν δοκιμάζετε το φαγητό, 
χρησιμοποιείστε για τη δοκιμή διαφορετικό μέσο 
από εκείνο που χρησιμοποιήσατε κατά την προε
τοιμασία.

Καταναλώστε το έτοιμο φαγητό το ταχύτερο μετά 
την προετοιμασία.

Τοποθετείστε αμέσως το περίσσευμα στο ψυγείο ή 
στην κατάψυξη, συσκευάζοντάς το σε μερίδες, ώστε 
να εξασφαλίζεται μόνο μία αναθέρμανση.

Πλύνετε τα χέρια σας πριν από το σερβίρισμα ή την 
κατανάλωση του φαγητού.

Διατηρείτε τα ζεστά φαγητά ζεστά (θερμοκρασία 
μεγαλύτερη των +60ο Κελσίου) και τα κρύα κρύα 
(θερμοκρασία κάτω από +5ο Κελσίου). 

Την παρούσα έκδοση  
έγραψε και επιμελήθηκε  

η επιτροπή διατροφής του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.
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ή στείλτε την με fax στο: 210 7231332
*Aίτηση εγγραφής θα βρείτε και στο δικτυακό μας

τόπο www.eligast • e-mail: info@eligast.gr

Όνομα: ..................................................................................................

Επώνυμο: ............................................................................................

Διεύθυνση: .........................................................................................

Πόλη/Νομός: ...................................................................................

Ταχ. Κώδικας: ..................................................................................

Επάγγελμα: ........................................................................................

Ειδικότητα: ..........................................................................................

Ιατροί/Διαιτολόγοι

e-mail: ..................................................................................................

Τηλέφωνο: ..........................................................................................

Fax: ..........................................................................................................

Επιθυμώ να λαμβάνω 

τα έντυπα του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. ....................................  ΝΑΙ
(Ετήσια συνδρομή 15 €)

Επιθυμώ να συμμετάσχω 

στις Δραστηριότητες του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.
 ΝΑΙ

Για να γίνετε μέλος του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.,
κόψτε και ταχυδρομήστε 

την αίτηση εγγραφής στη διεύθυνση:

Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας 
και Διατροφής 

Πατριάρχου Ιωακείμ 30 

106 75 Αθήνα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ



To κοινωφελές και μη κερδοσκοπικό Ελληνι
κό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής 
(ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.) δημιουργήθηκε με βασικό σκοπό 
την ενημέρωση του κοινού, για την κατανόηση 
της σημασίας των νοσημάτων του πεπτικού και 
της υγιεινής διατροφής. Ευνοεί τη διοργάνωση 
σεμιναρίων για τα θέματα αυτά, την παραγω
γή σχετικών εντύπων και δημοσιεύσεων, την 
υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, τη 
διεξαγωγή επιδημιολογικών μελετών και τη 
χορήγηση υποτροφιών για εκπαιδευτικούς και 
ερευνητικούς σκοπούς.

Όλα τα μέλη προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
σε εθελοντική βάση και δεν έχουν καμία οικονο
μική υποχρέωση. Η υλοποίηση των στόχων του 
ιδρύματος στηρίζεται αποκλειστικά σε χορηγίες 
και δωρεές οι οποίες, μολονότι ευπρόσδεκτες, 
είναι αυστηρά προαιρετικές.

Πατριάρχου Ιωακείμ 30, Αθήνα 106 75
Τηλ.:/Fax: 210 7231332

www.eligast.gr
email: info@eligast.gr


