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Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. 

866 2nd Avenue, 11th floor, New York, NY 10017 

Τηλ.: 212-751-2404, Φαξ: 212-593-2278, e-mail: ecocom-newyork@mfa.gr 

____________________________________________________________ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α – (2) 

(15/10/2018) 

 

Επιβλαβής για το πεπτικό σύστημα και το περιβάλλον η κατανάλωση υποκατάστατων ζάχαρης, 

σύμφωνα με αποτελέσματα πανεπιστημιακής έρευνας στο Ισραήλ 

       Aποτελέσματα κοινής έρευνας του Πανεπιστημίου “Ben-Gurion University of Negev” και του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου “Nanyang” της Σιγκαπούρης κατέδειξαν πρόκληση «σχετικής τοξικότητας» 

(“relative toxicity”) στα βακτήρια που υποβοηθούν την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος από τη 

χρήση έξι υποκατάστατων ζάχαρης (ασπαρτάμη, σουκραλόζη, σακχαρίνη, νεοτάμη, αντβαντάμη και 

acesulfame potassium-k) και δέκα συμπληρωμάτων σωματικής άσκησης (“sport supplements”). 

       Ειδικότερα, τα βακτήρια που βρίσκονται στο πεπτικό σύστημα απέκτησαν τοξικότητα από την 

κατανάλωση έστω και απειροελάχιστης ποσότητας υποκατάστατων ζάχαρης, ίσης με μόλις 1 mg/ml. 

 

   Επιπλέον, τα υποκατάστατα ζάχαρης έχουν κατηγοριοποιηθεί ως 

αναδυόμενος κίνδυνος περιβαλλοντικής μόλυνσης και 

συγκεντρώσεις τους έχουν ανιχνευθεί σε πόσιμα και επιφανειακά 

ύδατα. 

   Επισημαίνεται ότι τα υποκατάστατα ζάχαρης έχουν λάβει 

έγκριση χρήσης από την αρμόδια αμερικανική αρχή ελέγχου 

φαρμάκων και τροφίμων (“Food & Drug Administration – F.D.A.”) 

και χρησιμοποιούνται σε πληθώρα τροφίμων και αναψυκτικών, 

τα οποία φέρουν ισχυρισμό περιορισμένης περιεκτικότητας 

ζάχαρης (“low sugar”). 

Πηγή: 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181001101932.htm 

 

 

Η πλειοψηφία των Αμερικανών καταναλωτών (69%), εξακολουθούν να μην έχουν επαρκή γνώση 

αναφορικά με τα Γενετικώς Τροποποιημένα Τρόφιμα (G.M.Os.) 

 

Σύμφωνα με αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας που πραγματοποίησε το χρονικό διάστημα 13 - 

14 Σεπτεμβρίου 2018 σε δείγμα 1.213 ενηλίκων (άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω) η ιδιωτική 

πρωτοβουλία “GMO Answers” (https://gmoanswers.com/), το 69% των Αμερικανών καταναλωτών 

εξακολουθούν να αγνοούν τον ακριβή ορισμό του τι συνιστά ένα Γενετικώς Τροποποιημένο Τρόφιμο 

(G.M.O.). 

Άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής: 

- Λιγότεροι από το 32% των ερωτώμενων απήντησαν ότι έχουν εμπιστοσύνη στην κατανάλωση 

Γενετικώς Τροποποιημένων Τροφίμων (Γ.Τ.Τ.). 

- Το 74% ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις γενικότερες επιπτώσεις στην υγεία τους 

από την κατανάλωση Γ.Τ.Τ. 

- Το 67% ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την γενικότερη ασφάλεια των Γ.Τ.Τ. 
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- Μόλις το 43% των καταναλωτών πιστεύουν ότι τα πάσης φύσεως τρόφιμα που πωλούνται στις 

Η.Π.Α. είναι ασφαλή προς κατανάλωση, γεγονός που καταδεικνύει γενικότερη καχυποψία για 

την βιομηχανία τροφίμων στη χώρα ευρύτερα !  

 

Υπογραμμίζεται ότι ο φορέας “GMO Answers” αποτελεί 

πρωτοβουλία «ενημέρωσης» του καταναλωτικού κοινού για τα 

Γ.Τ.Τ. του “Council for Biotechnology Information”, μέλη του 

οποίου είναι μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

βιοτεχνολογίας παραγωγής Γ.Τ.Τ., όπως η “BASF”, η “Bayer 

CropScience”, η “Corteva Agriscience” και η “Syngenta”. 

 

Πηγή: 

https://www.bizjournals.com/prnewswire/press_releases/2018/10/02/NY25876 

 

 

Αύξηση της κατανάλωσης ιχθυηρών σε Η.Π.Α. και Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) 

 

 

    Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας της μεγαλύτερης 

αμερικανικής εταιρείας, μεταξύ άλλων, παραγωγής, εμπορίας 

και διακίνησης αγροτικών προϊόντων “Cargill”, το 44% των 

Αμερικανών και Βρετανών καταναλωτών αύξησαν την 

κατανάλωση ιχθυηρών τα τελευταία πέντε έτη. 

    Στη δεύτερη θέση ακολούθησε, με μικρή διαφορά (41%), η 

αυξημένη κατανάλωση κοτόπουλου. 

     Σχεδόν τα ¾ των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι επιλέγουν την κατανάλωση 

ιχθυηρών για λόγους υγείας, ποσοστό που αυξάνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες. Τα ψάρια έχουν χαμηλή 

περιεκτικότητα σε λίπος, υδρογονάνθρακες, χοληστερίνη, ενώ αντιθέτως έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε 

βιταμίνες, Ω-3 λιπαρά, και πρωτεΐνη. 

     Σε ότι αφορά στα οφέλη για την υγεία και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σχεδόν το ήμισυ των 

ερωτηθέντων στο Η.Β. και το 1/3 των ερωτηθέντων στις Η.Π.Α. δήλωσαν ότι δεν θεωρούν ότι υφίσταται 

διαφορά μεταξύ των ιχθυηρών ανοιχτής θαλάσσης και των ιχθυηρών που προέρχονται από 

ιχθυοκαλλιέργειες, στοιχείο που επιβεβαιώνει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και η Ευρωπαϊκή Αρχή 

Ασφάλειας Τροφίμων (“European Food Safety Authority”). 

     Βασικό ωστόσο μέλημα των καταναλωτών, με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα που εξετάστηκαν 

(59%), είναι, σύμφωνα με την έρευνα, η μέριμνα που αναμένεται να λαμβάνουν οι ιχθυοκαλλιέργητικές 

μονάδες για την εξασφάλιση της υγείας των ιχθυηρών κατά την εκτροφή τους, στοιχείο που σχετίζεται 

ασφαλώς με τις συνθήκες εκτροφής τους και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη σίτισή τους 

(ιχθυοτροφές). 

     Άξιο αναφοράς είναι επίσης το εύρημα ότι οι νεώτερες ηλικίες, πέραν των επιπτώσεων για την υγεία 

και το περιβάλλον, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδουν επίσης και στο γενικότερο «κοινωνικό αποτύπωμα» της 

ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας, όπως οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού, η στήριξη/σεβασμός της 

τοπικής κοινωνίας όπου αυτή λειτουργεί κ.ά. 

 

Πηγή: 

https://www.bizjournals.com/prnewswire/press_releases/2018/10/01/CG24284 
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Σημαντικό περιορισμό εμφάνισης εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας λόγω γήρανσης εξασφαλίζει η 

μεσογειακή διατροφή, σύμφωνα με αποτελέσματα ευρωπαϊκής μελέτης 

 

 

    Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας ευρωπαϊκών 

ερευνητικών ιδρυμάτων, η συστηματική κατανάλωση 

μεσογειακής διατροφής εξασφαλίζει σημαντικότατη 

μείωση, κατά 41%, της πιθανότητας εμφάνισης της 

χρόνιας νόσου εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας λόγω 

γήρανσης. 

    Ιδιαίτερης σημασίας είναι το εύρημα ότι μόνο η 

συνδυαστική κατανάλωση όλων των προϊόντων που 

συνιστούν τη μεσογειακή διατροφή (φρούτα, 

λαχανικά, περιορισμένη κατανάλωση κόκκινου 

κρέατος, υψηλή κατανάλωση ιχθυηρών κ.λ.π.) 

εξασφαλίζει το προαναφερθέν όφελος και όχι η 

μεμονωμένη κατανάλωση ενός μόνον από τα 

συστατικά της μεσογειακής διατροφής. 

Πηγή: 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181001101940.htm 

 

 

Σημαντική αύξηση της κατανάλωσης έτοιμου φαγητού στις Η.Π.Α., σύμφωνα με μεγάλη έρευνα του 

αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (United States Department of Agriculture – U.S.D.A.) 

 

 
 

     Σύμφωνα με αποτελέσματα μεγάλης έρευνας του αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (United States 

Department of Agriculture – U.S.D.A.), έχει αυξηθεί σημαντικά η κατανάλωση έτοιμου φαγητού στις Η.Π.Α. 

τα τελευταία χρόνια, γεγονός που συσχετίζεται με τον περιορισμό της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών 

και προϊόντων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και λιπαρά και συνεπακόλουθα με αύξηση των 

ποσοστών παχυσαρκίας μεταξύ του πληθυσμού. 

     Ειδικότερα, τη χρονική περίοδο 1977-78 η κατανάλωση έτοιμου φαγητού (“food-away-from-home – 

FAFH”) αντιστοιχούσε στο 17,8% του συνόλου των προσλαμβανόμενων θερμίδων, ενώ τη διετία 2011-14, 

σχεδόν διπλασιάστηκε, αντιστοιχώντας στο 33,7% του συνόλου των προσλαμβανόμενων θερμίδων. 

     Ως βασικοί παράγοντες της εν λόγω εξέλιξης ξεχωρίζουν η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του 

μέσου καταναλωτή, η μαζικής είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας, η αύξηση των ωρών 

απασχόλησης και η αύξηση των σημείων πώλησης έτοιμου/προπαρασκευασμένου φαγητού. 

     Ως άλλα, ιδιαίτερης σημασίας ευρήματα της έρευνας, σταχυολογούνται τα ακόλουθα: 

- Η κατανάλωση έτοιμου φαγητού ξεπέρασε για πρώτη φορά την κατανάλωση του φαγητού που 

παρασκευάζεται κατ’οίκον στο 2010, οπότε και ανήλθε στο 50,2%. 

- Τα υψηλής εισοδηματικής στάθμης νοικοκυριά δαπανούν περισσότερα χρήματα και 

καταναλώνουν συχνότερα έτοιμο φαγητό, απ’ ότι τα χαμηλότερης εισοδηματικής στάθμης 

νοικοκυριά. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181001101940.htm
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- Οι καταναλωτές στο ηλικιακό φάσμα 35 – 44 ετών παρουσιάζουν υψηλότερη κατανάλωση έτοιμου 

φαγητού. 

- Η διατροφική αξία των έτοιμων γευμάτων, ανεξαρτήτως εισοδηματικής στάθμης και κοινωνικού 

προφίλ, εντοπίστηκε να είναι χαμηλότερης ποιότητας και υψηλότερου θερμιδικού φορτίου, σε 

σχέση με τα κατ’ οίκον παρασκευαζόμενα γεύματα. 

- Τα έτοιμα γεύματα διαπιστώθηκε ότι περιείχαν μεγαλύτερη περιεκτικότητα κορεσμένων λιπαρών 

και  άλατος και μικρότερη περιεκτικότητα ευεργετικών για την υγεία θρεπτικών στοιχείων, όπως 

κάλιο, σίδηρος, φυτικές ίνες κ.ά. 

 
Το πλήρες κείμενο της έρευνας βρίσκεται ελεύθερα προσβάσιμο στον εξής σύνδεσμο: 
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/90228/eib-196.pdf?v=1045.6  
 

 
Εκρηκτική αύξηση της αξίας των παραγγελιών που πραγματοποιούνται μέσω της διαδικτυακής 

πλατφόρμας “Instacart” 
 
        Η αξία των on-line παραγγελιών κατ’οίκον παράδοσης τροφίμων  που πραγματοποιούνται μέσω της 

μεγαλύτερης σχετικής ανεξάρτητης διαδικτυακής εφαρμογής “Instacart” αναμένεται να υπερβεί το τρέχον 

έτος τα 3 δισ. δολ. Η.Π.Α., γεγονός που συνιστά διπλασιασμό έναντι της αξίας τους το παρελθόν έτος. 

 

 

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την εντονότατη δυναμική που έχει αποκτήσει η 

συγκεκριμένη αγορά on-line παραγγελιών/παράδοσης τροφίμων, στοιχείο 

που για πολλούς αναλυτές της αγοράς θέτει μακροπρόθεσμα εν κινδύνω τον 

παραδοσιακό τρόπο αγοράς, μέσω επιτόπιας επίσκεψης στα σημεία (Super – 

Markets) λιανικής πώλησης (“brick and mortar sales”). 

 
          Η “Instacart” αποτελεί on-line εφαρμογή, μέσω τις οποίας καταναλωτές μπορούν, με χρήση του 

κινητού τους τηλεφώνου ή του υπολογιστή τους, να πραγματοποιήσουν παραγγελίες τροφίμων από μία 

σειρά συνεργαζόμενων αλυσίδων Super – Markets, τα οποία (τρόφιμα) στη συνέχεια παραδίδονται 

κατ’οίκον, συνήθως την ίδια ημέρα, από ανεξάρτητους «αγοραστές» (“personal shoppers”), οι οποίοι 

προσφέρουν κατά το δοκούν και έναντι αμοιβής τις σχετικές υπηρεσίες τους στον ελεύθερο χρόνο τους, 

στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. 

        Το μέλλον της εταιρείας τέθηκε εν αμφιβόλω, μετά την εξαγορά της μεγαλύτερης στις Η.Π.Α. premium 

αλυσίδας Super – Markets “Whole Foods” από την “Amazon” το 2017, οπότε και διεκόπη η σχετική 

συνεργασία μεταξύ “Instacart” και “Whole Foods”, δεδομένου ότι τις on-line παραγγελίες της τελευταίας 

ανέλαβε πλέον η μητρική εταιρεία “Amazon”. Υπογραμμίζεται εν προκειμένω, ότι μέχρι το 2017 η “Whole 

Foods” αντιπροσώπευε από μόνη της το 10% περίπου της συνολικής αξίας των παραγγελιών που 

πραγματοποιούνταν μέσω “Instacart”. 

        Ως αποτέλεσμα, η “Instacart” επιτάχυνε και ενέτεινε τις προσπάθειές της πραγματοποίησης 

συνεργασιών με άλλες αλυσίδες Super – Markets, προσπάθεια που απέδωσε καρπούς και είχε ως 

αποτέλεσμα την αποκατάσταση των απωλειών από τη λήξη της συνεργασίας της με τη “Whole Foods”. 

 
Πηγές: 

1. https://www.theinformation.com/articles/instacart-expected-to-top-3-billion-in-orders-this-
year?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJqZW5uZXR0ZS5yb3dhbkBmb29kaW5zdGl0dXRlLmNvbSI
sImV4cCI6MTU3MDIxMzUyOSwibiI6Ikd1ZXN0Iiwic2NvcGUiOlsic2hhcmUiXX0.Y-6p6gcnqlp-
W5jOJaDhwd-bp5XQjwyXg83TRlFUP-c&unlock=9da4fd68e8b82db3 

2. https://www.theinformation.com/articles/instacarts-blueprint-for-fighting-amazon 

https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/90228/eib-196.pdf?v=1045.6
https://www.theinformation.com/articles/instacart-expected-to-top-3-billion-in-orders-this-year?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJqZW5uZXR0ZS5yb3dhbkBmb29kaW5zdGl0dXRlLmNvbSIsImV4cCI6MTU3MDIxMzUyOSwibiI6Ikd1ZXN0Iiwic2NvcGUiOlsic2hhcmUiXX0.Y-6p6gcnqlp-W5jOJaDhwd-bp5XQjwyXg83TRlFUP-c&unlock=9da4fd68e8b82db3
https://www.theinformation.com/articles/instacart-expected-to-top-3-billion-in-orders-this-year?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJqZW5uZXR0ZS5yb3dhbkBmb29kaW5zdGl0dXRlLmNvbSIsImV4cCI6MTU3MDIxMzUyOSwibiI6Ikd1ZXN0Iiwic2NvcGUiOlsic2hhcmUiXX0.Y-6p6gcnqlp-W5jOJaDhwd-bp5XQjwyXg83TRlFUP-c&unlock=9da4fd68e8b82db3
https://www.theinformation.com/articles/instacart-expected-to-top-3-billion-in-orders-this-year?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJqZW5uZXR0ZS5yb3dhbkBmb29kaW5zdGl0dXRlLmNvbSIsImV4cCI6MTU3MDIxMzUyOSwibiI6Ikd1ZXN0Iiwic2NvcGUiOlsic2hhcmUiXX0.Y-6p6gcnqlp-W5jOJaDhwd-bp5XQjwyXg83TRlFUP-c&unlock=9da4fd68e8b82db3
https://www.theinformation.com/articles/instacart-expected-to-top-3-billion-in-orders-this-year?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJqZW5uZXR0ZS5yb3dhbkBmb29kaW5zdGl0dXRlLmNvbSIsImV4cCI6MTU3MDIxMzUyOSwibiI6Ikd1ZXN0Iiwic2NvcGUiOlsic2hhcmUiXX0.Y-6p6gcnqlp-W5jOJaDhwd-bp5XQjwyXg83TRlFUP-c&unlock=9da4fd68e8b82db3

