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Δημοσίευση προτύπου σήμανσης για το «κρέας» φυτικής προέλευσης 

 
     Ο φορέας “Plant Based Foods Association” (PBFA), o οποίος εκπροσωπεί 
περισσότερες από 160 εταιρείες παρασκευής τροφίμων φυτικής 
προέλευσης, δημοσίευσε για πρώτη φορά το πρότυπο σήμανσης για τα 
σχετικά προϊόντα που υποκαθιστούν το κρέας.  

     Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προωθήσει τη συνέπεια στη 
σήμανση των ανωτέρω προϊόντων, τα οποία γνώρισαν αύξηση πωλήσεων 
ύψους 10% κατά το παρελθόν έτος και πλέον ανευρίσκονται σε πληθώρα 
καταστημάτων εστίασης ανά τις Η.Π.Α., πωλούμενα ως “plant based 
hamburgers” ή “plant based chicken” κ.λ.π.   

      Η αυξανόμενη δημοφιλία των υποκατάστατων κρέατος φυτικής προέλευσης οδήγησε την PBFA στην 
ανάληψη πρωτοβουλιών που θα διασφαλίσουν, στο μέτρο του δυνατού, την επαρκή ενημέρωση του 
καταναλωτή για το προϊόν που αγοράζει.  
Παράλληλα, ο ίδιος φορέας καταβάλλει εργώδεις προσπάθειες εναντίον της υιοθέτησης του λεγόμενου 
“Red meat Act”, βάσει του οποίου κάθε υποκατάστατο του κρέατος με φυτική προέλευση θα πρέπει να 
φέρει τη σήμανση “imitation”.  
Πηγή:  
https://plantbasedfoods.org/plant-based-meat-labeling-standards-released/ 

Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης θεσμοθετεί την επιλογή γευμάτων φυτικής προέλευσης στα νοσοκομεία  

 

     Ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας 
Υόρκης Andrew Cuomo υπέγραψε τη 
θεσμοθέτηση της επιλογής γευμάτων 
φυτικής προέλευσης (“plant based meals”) 
στα νοσοκομεία της Πολιτείας.  

     Βάσει της σχετικής διάταξης, τα 
νοσοκομεία της Πολιτείας θα πρέπει να 
παρέχουν υποχρεωτικά τη σχετική επιλογή, 
τόσο στα προβλεπόμενα εντός της ημέρας 
γεύματα, όσο και στα snacks. 
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     Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα παρεχόμενα προϊόντα θα έχουν αντίστοιχη θερμιδική και 
διατροφική αξία με αυτή των συμβατικών επιλογών.                                                                                                         

      Η εν λόγω πρωτοβουλία εκλαμβάνεται ως μια προσπάθεια καταπολέμησης της παχυσαρκίας, αλλά 
και παθήσεων όπως ο διαβήτης ή οι καρδιοπάθειες, ιδίως υπό το φως των στατιστικών στοιχείων της 
Πολιτειακής Υπηρεσίας Υγείας, που καταγράφουν 1,7 εκατομμύρια περιπτώσεις διαβήτη στη Νέα Υόρκη 
και ποσοστό θανάτων που αποδίδεται σε καρδιοπάθειες στο 40% σε όλη την Πολιτεία. Πληθώρα 
ερευνών καταδεικνύουν ότι μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, φυτικές ίνες και όσπρια 
βοηθά στην καταπολέμηση των καρδιοπαθειών, της υπέρτασης, του διαβήτη και διαφόρων μορφών 
καρκίνου.                                                                                                                                                           

      Σημειωτέον ότι ήδη, από τον Ιούνιο του 2017, η Αμερικανική Ιατρική Ένωση είχε υιοθετήσει 
απόφαση για της επιλογή υγιεινών τροφών στα γεύματα των νοσοκομείων, βάσει της οποίας καλούνταν 
τα νοσοκομεία της χώρας να παρέχουν στα μενού τους επιλογή τροφών φυτικής προέλευσης.  

Πηγή: 
https://www.businesswire.com/news/home/20191206005485/en  
 

Οι Αμερικανοί θέλουν να τρώνε πιο υγιεινά, αλλά το κόστος είναι ανασταλτική παράμετρος 
     Σύμφωνα με έρευνα της Νielsen, παρατηρείται αναντιστοιχία 
ανάμεσα στις διατροφικές προτεραιότητες των Αμερικανών και 
στις καταναλωτικές τους συνήθειες.  Για παράδειγμα, μόνο 2 
φορές τον μήνα αγοράζουν τα περισσότερα νοικοκυριά 
τρόφιμα ή ποτά χαμηλής θερμιδικής αξίας, παρά το γεγονός ότι 
τα 2/3 ισχυρίζονται ότι έχουν αλλάξει τις διατροφικές τους 
συνήθειες επί το υγιεινότερο τα τελευταία 5 χρόνια και τρεις 
στους δέκα λένε ότι κάνουν ακόμα πιο υγιεινές διατροφικές 
επιλογές σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά.  
      Βεβαίως, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υφίσταται απόλυτος ορισμός της υγιεινής διατροφής. Η 
ηλικιακή ομάδα των millennials, για παράδειγμα, θεωρεί ότι η υγιεινή διατροφή υπερβαίνει το τρόφιμο 
που μπαίνει στο πιάτο τους και αγγίζει πτυχές όπως η διαχείριση του άγχους, η εξοικονόμηση χρόνου, η 
ψυχοπνευματική ευεξία κ.λ.π. Δεν είναι τυχαία η άνοδος των πωλήσεων τροφίμων που θεωρούνται 
"brain foods" όπως ο τόνος, το φρέσκο βόειο κρέας, το γιαούρτι που δεν περιέχει γάλα κ.ά.  

      Η έρευνα καταδεικνύει επίσης ότι οι καταναλωτές που θέλουν να εντάξουν στο διαιτολόγιο τους 
τέτοιες τροφές θεωρούν ότι πρέπει να μειωθεί το κόστος τους, καθώς παραμένουν ακριβές, με βάση το 
μέσο εισόδημα των περισσότερων νοικοκυριών.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/americans-want-to-eat-healthier  

 
Σήμανση προϊόντων με ισχυρισμούς υγείας (“health claims”) – Οι προτιμήσεις των καταναλωτών   
             Η εταιρεία ερευνών “HealthFocus International” δημοσίευσε τα πορίσματά της αναφορικά με τις 
τάσεις υγιεινής διατροφής στις Η.Π.Α. και τις συναφείς προτιμήσεις των καταναλωτών.   
 Βασικό πόρισμα της έρευνας είναι ότι η προτίμηση σε προϊόντα υγιεινής ή «καθαρής» 
διατροφής έχει εξελιχθεί από την αναζήτηση μια απλής σχετικής σήμανσης σε κάτι πολύ ευρύτερο:  
σε έναν πιο ολιστικό τρόπο σκέψης, με βάση τον οποίο ο,τιδήποτε καταναλώνεται ως τρόφιμο ή ποτό 
έχει σημαντικές εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις στην υγεία και τη συνολική ευζωία μας και ως εκ 
τούτου θα πρέπει να σημαίνεται ανάλογα.  
      Οι εταιρείες τροφίμων διαισθάνθηκαν εγκαίρως τις τάσεις και προσπαθούν να προσαρμοσθούν 
στα νέα δεδομένα με νέου τύπου ετικέτες και αναλυτικές σημάνσεις, που αναδεικνύουν την καθαρή 
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ταυτότητα του προϊόντος. Σημειωτέον ότι μια όλο και πιο διευρυνόμενη  μερίδα καταναλωτών 
ενδιαφέρεται για το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός διατροφικού προϊόντος και θέλει να 
λαμβάνει την πληροφόρηση από κάποια σχετική σήμανση.  

 Ακολουθούν πίνακες με την εξέλιξη των 5 σημαντικότερων σημάνσεων που αποτυπώνουν 
ισχυρισμούς υγείας κατά την τελευταία διετία, καθώς και με τα 5 συστατικά που οι καταναλωτές 
αποφεύγουν σε μια σειρά προϊόντων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: 
https://www.foodbusinessnews.net/articles/14977-consumer-expectations-moving-beyond-the-label    
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Το προωθητικό πρόγραμμα «12 ημέρες τυριού» επιστρέφει στα Whole Foods ενόψει εορτών 
      Η γνωστή premium αλυσίδα ειδών διατροφής “Whole Foods” επαναφέρει το δημοφιλές 
προωθητικό πρόγραμμα τυριών με τίτλο “12 days 
of cheese”, ενόψει εορτών. Πρόκειται για 
πρόγραμμα προώθησης 12 τύπων τυριού, με 
βασική παράμετρο τις προσφορές σε χαμηλότερη 
τιμή.  
      Τα τυριά που έχουν επιλεγεί για το φετινό 
πρόγραμμα είναι τα εξής: Roth Pavino, Ιstara P'tit 
Basque, Uplands Cheese Pleasant Ridge Reserve, 
Neal's Yard Dairy Keen's Cheddar, Cypress Grove 
Humboldt Fog, Emmi Cave Aged Le Gruyère, 
Sweet Grass Dairy Thomasville Tomme, Mitica 
Cordobes, Rogue Creamery Oregon Blue, Klare 
Melk  Truffle Gouda, Cellars at Jasper Hill 
Harbisοn, MonS Mary dans les Étoiles. 
Πηγή: 
https://www.foodandwine.com/news/whole-foods-12-days-cheese-2019 
 
Oι σημαντικότερες χριστουγεννιάτικες υπαίθριες αγορές της Νέας Υόρκης  
      Απαραίτητο ντεκόρ της εορταστικής Νέας Υόρκης είναι οι μεγάλες ή μικρότερες υπαίθριες 
χριστουγεννιάτικες αγορές, οι οποίες σφύζουν από επισκεψιμότητα χιλιάδων ντόπιων και τουριστών. 
Επισημαίνεται ότι παραδοσιακά οι κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται μία ή περισσότερες από αυτές, 
δεδομένου ότι τις θεωρούν αναπόσπαστο τμήμα του εορταστικού κλίματος, συνδυάζοντας συνήθως 
την επίσκεψή τους με αγορές τόσο για τους ίδιους, όσο και για αγαπημένα τους πρόσωπα. 
      Τα περίπτερα που στήνονται στις ανωτέρω αγορές περιλαμβάνουν πληθώρα εμπορευμάτων, 
όπως αξεσουάρ, είδη ένδυσης, είδη δώρων, διακοσμητικά πάσης φύσεως, παραδοσιακά ή ethnic 
τεχνουργήματα, είδη περιποίησης, καλλυντικά, γλυκίσματα, παιχνίδια, πρόχειρα γεύματα κ.λ.π.  
      Οι μεγαλύτερες εξ αυτών στήνονται στις εξής τοποθεσίες: 

• Union Square  
• Bryant Park 
• Columbus Circle 
• The Lodge by Urban Space 
• Urban Space Makers Market 
• Broadway Bites at Greeley Square 

 Οι ημερομηνίες λειτουργίας των αγορών ποικίλλουν, αλλά συνήθως ξεκινούν από τα τέλη 
Οκτωβρίου και κρατούν έως τα μέσα Ιανουαρίου εκάστου έτους.  
 Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Νέας Υόρκης θεωρεί ότι οι εν λόγω αγορές αποτελούν έξοχη ευκαιρία 
διαφήμισης ευρύτατου φάσματος ελληνικών προϊόντων, που αποσκοπούν στην επίτευξη όσο του 
δυνατόν μεγαλύτερου αποτυπώματος προβολής τους, σε εξαιρετικά μεγάλο καταναλωτικό κοινό και 
μάλιστα εντός μικρού χρονικού διαστήματος.   
 Κάθε εταιρεία που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στις αγορές και να πουλήσει τα προϊόντα της 
μπορεί να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα της “Urban Space”, η οποία 
αποτελεί τον βασικό φορέα που διοργανώνει τη συμμετοχή στις εν λόγω εκδηλώσεις.  
Πηγή: 
https://urbanspacenyc.force.com/Communities_Public_Angular?startURL=%2Finside_angular#/welcom
e  
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