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βιολογική καλλιέργεια

παραγωγή προϊόντων χωρίς τη χρήση
• συνθετικών λιπασμάτων
• συνθετικών παρασιτοκτόνων
• συνθετικών φυτοφαρμάκων
• γενετικά τροποποιημένων σπόρων



βιολογική  κτηνοτροφία

παραγωγή ζωικών προϊόντων από ζώα που
• εκτρέφονται σε ελεύθερα βοσκοτόπια
• οι ζωοτροφές τους είναι βιολογικής προέλευσης
• δεν καταναλώνουν γενετικά τροποποιημένα 
τρόφιμα

• δεν τους χορηγούνται συνθετικές
ορμόνες

• δεν λαμβάνουν προληπτικά
αντιβιοτικά



πώς ορίζονται τα βιολογικά προϊόντα

• 100% βιολογικό προϊόν
• βιολογικό προϊόν: προϊόν που αποτελείται 95% από 
οργανικά συστατικά

• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας(WHO)
• Food and Drug Administration (FDA)
• Food and Agriculture Organisation



αύξηση κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων

• αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 
30% το χρόνο την τελευταία δεκαετία

• ελιά 47%
• σιτηρά25%
• αμπέλι 6%
• εσπεριδοειδή 4%

• βιολογική κτηνοτροφία



γιατί  αυξάνει η κατανάλωση βιολογικών

• περισσότερο θρεπτικά από τα συμβατικά

• ανησυχία του κοινού για:
▫ την ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών 
λιπασμάτων

▫ τη χρήση προληπτικών αντιβιοτικών αλλά και 
συνθετικών ορμονών στα ζώα

▫ την αρνητική επίδραση στο περιβάλλον της 
συμβατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας





θρεπτική ανωτερότητα βιολογικών 
προϊόντων
ανασκόπηση βιβλιογραφίας και επιστημονικών 
μελετών:

• δεν υπάρχουν ιδιαίτερες
διαφορές ως προς  πρωτεΐνες 
τους υδατάνθρακες
ή τα μεταλλικά στοιχεία

• χαμηλότερο ποσοστό νιτρικών αλάτων
• αυξημένα επίπεδα φαινολών με αντιοξειδωτική 
δράση

• υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης C σε κάποια 
βιολογικά λαχανικά



γάλα βιολογικής παραγωγής

• παρόμοια σύσταση σε πρωτεΐνες,
λιπίδια υδατάνθρακες, βιταμίνες

• σε κάποιες μελέτες διαπιστώθηκαν υψηλότερα 
επίπεδα ω-3 λιπαρών οξέων στα βιολογικά 
γάλατα

• σε άλλες μελέτες διαπιστώθηκαν χαμηλότερα 
επίπεδα σεληνίου και ιωδίου στα βιολογικά



φυτοφάρμακα-παρασιτοκτόνα

• οξεία δηλητηρίαση
• χρόνια έκθεση: νευρολογικά προβλήματα, 
δερματικά νοσήματα, ανάπτυξη κακοηθειών

Σε διάφορες μελέτες ανίχνευση σε μεγαλύτερα 
από τα επιτρεπτά όρια

• 7% των βιολογικών
• 38%των συμβατικών



τα παιδιά  πιο ευαίσθητα σε φυτοφάρμακα

• καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες φρούτων 
και λαχανικών ανά μονάδα σωματικού βάρους

• παίζουν με τα χώματα
• ανώριμοι νεφροί να αποβάλλουν τα 
υπολείμματα φυτοφαρμάκων

• επίδραση στο έμβρυο μέσω 
εμβρυοπλακουντιακής μεταφοράς: στο βάρος 
γέννησης και στις γνωστικές λειτουργίες



βιολογικά προϊόντα και κακοήθειες

• μελέτη Million Women  Br J Cancer 2014

• μελέτη Nutrinet –Sante prospective cohort 
study-JAMA 2018







σημαντικό μήνυμα

• αυστηρότεροι έλεγχοι για τον ορισμό των 
επιτρεπτών επιπέδων φυτοφαρμάκων

• σχολαστικό πλύσιμο φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών

• κατάψυξη προϊόντων



χρήση ορμονών στην κτηνοτροφία

• χρήση βόειας αυξητικής ορμόνης

• χρήση στεροειδών του φύλου

▫ φυσικά στεροειδή

▫ συνθετικά στεροειδή: ενδοκρινικοί διαταράκτες



χρήση αντιβιοτικών

WHO:  11/2017

αντιβιοτικά στην 
κτηνοτροφία



περιβαλλοντική επίδραση

• η βιολογική γεωργία φιλική προς την 
βιοποικιλότητα και το περιβάλλον

• η βιολογική κτηνοτροφία δε μολύνει με χημικά 
απόβλητα τον υδροφόρο ορίζοντα και δε 
συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου



συμπερασματικά

• λιγότερα φυτοφάρμακα

• ελαχιστοποίηση των συνθετικών στεροειδών του 
φύλου

• δεν αναπτύσσονται ανθεκτικά μικρόβια

• μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον



Ακριβότερα τα βιολογικά προϊόντα

• μικρή παραγωγή-αυξημένη ζήτηση

• πρακτικές περισσότερο ακριβές

• επιβάρυνση με το κόστος πιστοποίησης



σημαντική η ασφάλεια των τροφίμων





πρόσθετα στα τρόφιμα

• χημικά που προστίθενται άμεσα στα τρόφιμα όπως 
χρώματα, αρωματικές ουσίες ή συντηρητικά

• χημικά που προστίθενται έμμεσα κατά τη 
συσκευασία των τροφίμων:
▫ bisphenols
▫ phthalates
▫ perfluoroalkyl chemichals
▫ perchlorate
▫ nitrates
▫ χρώματα



σημαντικό μήνυμα

• αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες

• πλύσιμο κρεατικών-πουλερικών σε χωριστό 
πάγκο

• καλό πλύσιμο χεριών

• καλό μαγείρεμα κρέατος



πρόσθετες οδηγίες ασφάλειας
• αποφυγή επεξεργασμένων κρεάτων π.χ. 
αλλαντικά

• όχι πλαστικούς περιέκτες σε φούρνους 
μικροκυμάτων

• όχι πλαστικά στο πλυντήριο πιάτων

• αποφυγή πλαστικών με  κωδικούς:
3(phthalates), 6(styrenes), 7(bisphenols)



σύνθεση βρεφικών γαλάτων



για να χαρακτηρισθεί ένα γάλα βιολογικό

• τα ζώα εκτρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές, 
χωρίς γενετικά τροποποιημένες τροφές

• έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε βοσκοτόπια 

• δεν επιτρέπεται  η χρήση ορμονών και 
αντιβιοτικών

• διακίνηση προϊόντος χωρίς προσθήκη χημικών 
ουσιών



ευχαριστώ για την προσοχή σας


