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Τροφοδοσία σχολείων στη Γερµανία 
 
 
Βασικά µεγέθη της αγοράς  
 
Η τροφοδοσία σχολείων στη Γερµανία αποτελεί έναν κλάδο που αναπτύσσεται µε γρήγορο 
ρυθµό, καθώς αυξάνεται ο αριθµός των ολοήµερων σχολείων (Ganztagsschulen), όπου οι µαθητές 
µπορούν να καταναλώνουν το µεσηµεριανό τους γεύµα.  
 
Το πλήθος των ολοήµερων σχολείων αυξήθηκε σηµαντικά στο διάστηµα 2003-2009. Με το 
πρόγραµµα IZBB - Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" που 
συγχρηµατοδοτήθηκε από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις των οµόσπονδων 
κρατιδίων, τέθηκε ως στόχος η χρηµατοδότηση 10.000 σχολείων, ώστε να µετατραπούν σε 
ολοήµερα. Με βάση τα στοιχεία του οµοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας BMBF 
http://www.bmbf.de/, τα ολοήµερα σχολεία που χρηµατοδοτήθηκαν στο διάστηµα 2003-2009 
ανήλθαν τελικώς σε περίπου επτά χιλιάδες. Η χρηµατοδότηση ολοήµερων σχολείων συνεχίζεται 
και µετά τη λήξη του IZBB, ώστε το πλήθος των ολοήµερων σχολείων να αυξηθεί, χωρίς ωστόσο 
να έχει τεθεί ένας – συµβολικός – στόχος, όπως το όριο των 10.000 ολοήµερων σχολείων. 
 

Πλήθος ολοήµερων σχολείων 2003-2009 - Πρόγραµµα IZBB
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Πηγή: BMBF 
 
Το πρόγραµµα IZBB είχε ως αποτέλεσµα το ποσοστό των µαθητών που φοιτά σε ολοήµερο 
σχολείο να υπερδιπλασιαστεί: από τα περίπου 9 εκατοµµύρια µαθητές κατά το σχολικό έτος 
2002/2003, µόνο οι 860 χιλιάδες µαθητές ποσοστό (9,6%) φοιτούσαν σε  ολοήµερο σχολείο. Το 
2010 περίπου ένας στους πέντε µαθητές στη Γερµανία επισκέπτεται ολοήµερο σχολείο (20,9%), 
ποσοστό που παραµένει χαµηλό σε σχέση µε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και οι σκανδιναβικές 
χώρες.  
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Η προσφορά γευµάτων στους µαθητές είναι υποχρεωτική στα ολοήµερα σχολεία1. Κάθε γεύµα 
περιλαµβάνει κυρίως πιάτο, λαχανικά, φρούτο και ποτό (200ml) έναντι τιµής που ανέρχεται κατά 
µέσο όρο στη Γερµανία, µόλις στα 2,43 €.  
 
Το µεγαλύτερο ποσοστό των σχολείων στη Γερµανία, κατόπιν των µειοδοτικών διαγωνισµών που 
προκηρύσσουν οι δήµοι/κοινότητες, τροφοδοτείται από εταιρείες catering (44%), ενώ ένα στα 
τρία σχολεία από τους δήµους/κοινότητες. Για ένα στα πέντε σχολεία την τροφοδοσία 
αναλαµβάνουν οι σύλλογοι γονέων, ενώ ποσοστό µόλις 4% των σχολείων διαθέτει κουζίνα, όπου 
προετοιµάζονται τα γεύµατα.  
 

Τροφοδοσία σχολείων, % 
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Πηγή: Uni Göttingen, FTD  
 
Ο κύκλος εργασιών στην αγορά τροφοδοσίας σχολείων για τις εταιρείες catering ανήλθε το 2009 
σε 158,7 εκ. €, αυξανόµενος κατά 7% σε σχέση µε το 2008. Το ήµισυ του κύκλου εργασιών 
πραγµατοποιεί η εταιρεία Sodexo (79,5 εκ. € το 2009), ενώ ακολουθούν οι εταιρείες Dussmann, 
και Apetito Catering.  
 
 

Κύκλος εργασιών 
caterer τροφοδοσίας 
σχολείων, σε εκ. € 2009 

Μερίδιο 
αγοράς 

% 
Sodexo 79,5 50,1% 
Dussmann 24 15,1% 
Apetito Catering 16,6 10,5% 
GVL 8,1 5,1% 
Sander 6 3,8% 
Schubert 3,2 2,0% 
Aramark 3 1,9% 
Avanti 2,8 1,8% 
Compass Group 1,5 0,9% 
Λοιποί 14 8,8% 
Σύνολο 158,7 100,0% 
Πηγή: GV Praxis 2010, FTD 
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1 http://www.ganztagsschulen.org/_downloads/GTS-Bericht-2002.pdf 
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Πρότυπα ποιότητας – πιστοποίηση  
 
Πρότυπα ποιότητας για την σύσταση των γευµάτων που προσφέρονται στα ολοήµερα σχολεία  
καθορίστηκαν το 2007, από την Γερµανική Εταιρεία για τη ∆ιατροφή– Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung e.V. κατ’εντολή του Οµοσπονδιακού Υπουργείου ∆ιατροφής, Γεωργίας και 
Προστασίας Καταναλωτών BMELV. Τα πρότυπα αυτά2, που εναρµονίζουν τις επιµέρους 
ρυθµίσεις των κρατιδίων, δεν έχουν δεσµευτική ισχύ, και εξυπηρετούν κυρίως το στόχο του 
ελέγχου και πιστοποίησης3 της τροφοδοσίας σχολείων, µε το σήµα “Schule+Essen = Note 1”.  

 
Τα πρότυπα για τη διατροφή στο σχολείο έχουν καταρτισθεί µε βάση τις αρχές της 
διατροφολογίας και προβλέπουν µεταξύ άλλων την κατανάλωση δηµητριακών ολικής άλεσης, 
αντί άλλων δηµητριακών, την κατανάλωση οσπρίων και ιχθυηρών, καθώς και την καθηµερινή 
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. ∆εν προβλέπεται αντιθέτως η κατανάλωση ζαχαρωδών, 
αλµυρών σνακς ή χυµών φρούτων.  
 
Είδος τροφίµου  Ποιότητα  
Ποτά • Νερό βρύσης 

• Επιτραπέζιο νερό, νερό πηγής, µεταλλικό νερό  
• Τσάι φρούτων ή βοτάνων χωρίς γλυκαντικά  

∆ηµητριακά • ∆ηµητριακά ολικής άλεσης (π.χ. σε ζύµες, πίτσα)  
• Ψωµί µε περιεκτικότητα σε αλεύρι ολικής άλεσης τουλάχιστον 50% 
• Ρύζι parboiled ή µαύρο ρύζι  

Πατάτες • Φρέσκα παρασκευάσµατα πατάτας  
Φρούτα και 
λαχανικά 

• Φρούτα εποχής, καθηµερινά  
• Λαχανικά ωµά ή βρασµένα, καθηµερινά  
• Χρήση των οσπρίων σε σαλάτες και σούπες 
• Οι σαλάτες ως κύριο πιάτο µε ξηρούς καρπούς και σπόρους   

Γάλα και 
γαλακτοκοµικά 

• Γάλα µε περιεκτικότητα σε λιπαρά max 1,5%  
• Γιαούρτι, χωρίς πρόσθετα, µε περιεκτικότητα σε λιπαρά max 1,5% 
• Quark, µε περιεκτικότητα σε λιπαρά επί ξηρού max 20%   
• Τυρί, µε περιεκτικότητα σε λιπαρά επί ξηρού max 48 %  

Κρέας και 
αλλαντικά 

• Κρέας µε λίγα λιπαρά  
• Εναλλαγή ειδών κρέατος  

Θαλάσσια ψάρια • Ψάρι, από αλιευτικούς πόρους που δεν έχουν υποστεί υπεραλίευση, 
βλ. www.wwf.de/fisch  

Λίπη/ Έλαια • Το λάδι κράµβης είναι το standard λάδι για την προετοιµασία των 
φαγητών  

• Η χρήση λαδιού από σόγια, ελαιολάδου, ή λαδιού από καρύδι είναι 
δυνατή  

Μυρωδικά και 
µπαχαρικά  

• Χρήση φρέσκων µυρωδικών  
• Ιωδιούχο αλάτι, δυνατή είναι επίσης η χρήση ιωδιούχου άλατος µε 

φθόριο (fluoride), Αλάτι µε µέτρο  
DGE, Qualitätsstandards für die Schulverpflegung  

                                                           
2 http://www.schuleplusessen.de/qualitaetsstandards.html 
3 http://www.schuleplusessen.de/qualitaetsstandards/zertifizierung/caterer-zertifizierung.html 
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Με βάση τα υλικά αυτά, το µενού στο διάστηµα τεσσάρων εβδοµάδων (20 σχολικές µέρες) 
διαµορφώνεται ως εξής:  
 
Είδος τροφίµου  Συχνότητα κατανάλωσης ανά 20 µέρες   
Αµυλούχα ως 
γαρνιτούρα  

20 φορές, από τις οποίες  
• τουλάχιστον 8 φορές φρέσκες πατάτες (βραστές πατάτες, πουρές)  
• το πολύ 4 φορές επεξεργασµένες πατάτες/ προϊόντα πατάτας (π.χ. 

τηγανητές πατάτες, κροκέτες)  
• τουλάχιστον 4 φορές ρύζι (parboiled/brown)  
• τουλάχιστον 2 φορές ζυµαρικά ολικής άλεσης  

Λαχανικά και 
όσπρια 

20 φορές, από τις οποίες 
• τουλάχιστον 2 φορές όσπρια  

Φρούτα  20 φορές 
Κρέας  Το πολύ 8 φορές, από τις οποίες 

• 4 φορές ξεχωριστά, π.χ. schnitzel  
• 4 φορές σε σάλτσα, π.χ. Bolognese, Gulasch    

από τις οποίες 
• το πολύ 4 φορές κιµάς, επεξεργασµένα προϊόντα κρέατος  

Θαλάσσια ψάρια  Τουλάχιστον 4 φορές, από τις οποίες  
• το πολύ 2 φορές θαλασσινό ψάρι µε υψηλά λιπαρά (π.χ. σολωµός, 

ρέγγα) 
DGE, Qualitätsstandards für die Schulverpflegung  
 
 
 
Οι τιµές αναφοράς όσον αφορά τα θρεπτικά συστατικά του µεσηµεριανού γεύµατος είναι:  
 
Τιµές αναφοράς Πρωτοβάθµια 

(παιδιά 7-9 ετών) 
∆ευτεροβάθµια  

(παιδιά 13-14 ετών) 
Ενέργεια (kJ) 1.833 2.563 
Ενέργεια (kcal) 450 613 
Πρωτεΐνες (g) 22,5 31 
Λιπαρά (g) 15 20 
Υδατάνθρακες (g)  56 77 
Θρεπτικές ίνες (g) 4,5 6 
Βιταµίνη Ε (mg)  2,5 4 
Βιταµίνη Β1 (mg) 0,3 0,4 
Φολικό οξύ (µg) 75 100 
Βιταµίνη C (mg) 20 25 
Ασβέστιο (mg) 225 300 
Μαγνήσιο (mg) 43 78 
Σίδηρος (mg) 3 4 
DGE, Qualitätsstandards für die Schulverpflegung 
 
 
 
 
 Αντιγόνη Μαριόλη 
 Γραµµατέας ΟΕΥ Β΄ 


