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Σε αυτό το τεύχος:

5ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς

Η Ημερίδα της ΠΕΜΕΤΕ στη Χαλκιδική

Συνδέονται τα αρτοσκευάσματα και το 
fast food με την κατάθλιψη;
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κάντε like στο:  www.facebook.com/foodstandard

follow us στο:  http://twitter.com/#!/foodstandard

Αρχισυνταξία: Μιχάλης Μανούσος
Συντακτική ομάδα: Βαρβάρα Αβαγιαννέλη,
Μαρία Παπαναστασίου, Αλίκη Αμπουλού
Creative art director: Έλενα Αναγνωστέλου 
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Ο σημαντικότερος θεσμός για τα εθνικά μας προϊόντα Ελαιόλαδο και Ελιά 
ανοίγει το 2012 τις πύλες του στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, στον Πειραιά, 
στις 6, 7 & 8 Απριλίου 2012.

Η διοργάνωση έχει πλέον καταξιωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων του κλάδου, που ανταπο-
κρίνονται με τη δυναμική τους παρουσία στο κάλεσμα.

Βαρβάρα Αβαγιαννέλη

Η έκθεση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 5ου  
Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς αποτελεί τον τόπο 
συνάντησης, επιμόρφωσης και πληροφόρησης 
όλων των εμπλεκομένων στον τομέα του ελαιο-
λάδου και της ελιάς για όλες τις εξελίξεις σχετικά 
με τον τομέα  της παραγωγής, των μηχανημάτων, 
του εξοπλισμού, των νέων τεχνολογιών, της νέας 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Φεστιβάλ διοργανώνονται δύο ημερίδες
το Σάββατο 7/4 και την Κυριακή 8/4

νομοθεσίας, της τυποποίησης, της προώθησης, 
της υγιεινής και της ασφάλειας του λαδιού και 
της ελιάς  και θα καλύψει σε απόλυτο βαθμό τις 
ανάγκες των επιχειρηματιών του χώρου καθως 
είναι ο ιδανικός τόπος προβολής προϊόντων, εξο-
πλισμού και υπηρεσιών του Ελαιολάδου και των 
ελιών
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Η Ημερίδα της ΠΕΜΕΤΕ 
στη Χαλκιδική

Στην ημερίδα που διεξήχθη στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 
867/08 σχετικά με το μέλλον της επιτραπέζιας ελιάς 
και των παραγωγών του προϊόντος παρευρέθησαν 
οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, ενώ για το σπουδαίο αυτό 
εθνικό προϊόν και το μέλλον του αλλά και την συμ-
βολή του στην εθνική οικονομία μίλησαν οι καθηγη-
τές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Γιώργος Νυχάς, 
Ευστάθιος Πανάγου, η ερευνήτρια του Οργανισμού 
“ΔΗΜΗΤΡΑ” και από την εταιρεία Foodstandard ο 
Στέλιος Δρυς και Μιχάλης Μανούσος.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΠΕΜΕΤΕ, η κυρία Κυριακή 
Παπαγεωργίου έκανε αναφορά στην ημερίδα τονί-
ζοντας ότι, είναι η 6η διοργάνωση ανάλογης ημε-
ρίδας από την ΠΕΜΕΤΕ στους βασικούς ελαιοκομι-
κούς Νομούς της χώρας και η 3η διοργάνωση που 
συγκεντρώνει τους πλέον εξειδικευμένους ανθρώ-
πους του κλάδου της επιτραπέζιας ελιάς, δίνοντας 
έμφαση στην ανάγκη της παραγωγής, μεταποίησης 
και εμπορίας των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών 
σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία 
περί ασφάλειας των τροφίμων. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιώργος 
Γκίλης τόνισε ότι, η εξωστρέφεια θα οδηγήσει στην 

ανάπτυξη του κλάδου, καθώς το προϊόν αποτελεί 
βασική πηγή εισοδήματος του Νομού. 
Ο περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Τζηρίτης μί-
λησε για την ανάγκη εφαρμογής της Ολοκληρωμέ-
νης Διαχείρισης ακολουθώντας τις σύγχρονες απαι-
τήσεις των διεθνών αγορών. 

Ο Αν. Γεν. Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι-
ατρικής Π.Ε. Χαλκιδικής, Κώστας Τερτιβανίδης ανα-
φέρθηκε στο προϊόν χαρακτηρίζοντας το ως “δώρο” 
της φύσης, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση της 
ανάγκης της διασφάλισης της ποιότητας του από 
τους παραγωγούς, τους εμπόρους και τον κρατικό 
μηχανισμό ώστε να προστατευθεί η καλή φήμη του 
σε όλες τις αγορές του εξωτερικού. 

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε μία σειρά ερευνών 
και μελετών που σχετίζονται με την ελληνική επι-
τραπέζια ελιά και ειδικότερα στην βελτίωση της 
παραγωγής της και την διατροφική της αξία, ενώ 
παρουσίασαν και τα θεσμικά προβλήματα - αντικί-
νητρα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της μεταποίησης 
και τυποποίησης του προϊόντος σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής του, όσο και στις τελευταίες εξελίξεις 
που αφορούν στον τομέα της ιχνηλασιμότητας του.  
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Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών, Τυποποιητών και 
Εξαγωγέων Επιτραπέζιας Ελιάς (ΠΕΜΕΤΕ) για την επιτραπέζια ελιά στον Πολύγυρο Χαλκιδικής 
με τη συνεργασίς του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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Στο πάνελ διακρίνονται: από την εταιρεία foodstandard ο Στέλιος Δρυς και o Μιχάλης Μανούσος, ο καθηγητής Μικρο-
βιολογίας Τροφίμων του Γ.Π.Α. Γιώργος Νυχάς, η ερευνήτρια του Οργανισμού “ΔΗΜΗΤΡΑ” Χρυσούλα Τάσσου, ο Λέκτο-
ρας Μικροβιολογίας Τροφίμων του Γ.Π.Α. Ευστάθιος Πανάγου και ο Αν. Γεν. Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής Π.Ε. Χαλκιδικής Κώστας Τερτιβανίδης.

Μαρία Παπαναστασίου
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Αλίκη Αμπουλού

Σε πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου Las Palmas 
de Gran Canaria και του Πανεπιστημίου της Γρα-
νάδα αναφέρθηκε πως όσοι καταναλώνουν συχνά 
fast food και έτοιμα συσκευασμένα αρτοσκευασμά-
τα όπως κρουασάν, κέικ, μπισκότα κλπ έχουν 37% 
μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν συμπτώ-
ματα κατάθλιψης σε σχέση με αυτούς που κάνουν 
μικρότερη κατανάλωση.

Η ερευνητική ομάδα κατέληξε επίσης στο ότι υπάρ-
χει μια σχέση δόσης- ανταπόκρισης δηλαδή όσο 
περισσότερο fast food καταναλώνει κάποιος, τόσο 
μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζει να εμφανίσει συ-
μπτώματα κατάθλιψης. 

Παρόλα αυτά επιστήμονες της Εθνικής Υπηρεσίας 
Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (National Health 
Service- NHS) σημειώνουν ότι η παραπάνω έρευνα 
δεν αποδεικνύει  συμπερασματικά ότι αυτές οι τρο-
φές προκαλούν αυτόματα κατάθλιψη.

Δέχονται το γεγονός ότι η διατροφή και η κατάθλι-
ψη σχετίζονται, αλλά θεωρούν πως είναι πολύ νω-
ρίς για να ονομάσουμε τα burgers και τις τηγανητές 
πατάτες “τροφές της δυστυχίας” άσχετα αν οι ερευ-
νητές των ισπανικών πανεπιστημίων υποστηρίζουν 
ότι η κατανάλωση έστω και μικρών ποσοτήτων fast 

Σύμφωνα με νέα μελέτη η 
κατανάλωση fast food και 
έτοιμων συσκευασμένων 
αρτοπαρασκευασμάτων
συνδέεται με εμφάνιση
κατάθλιψης.

food και έτοιμων συσκευασμένων αρτοπαρασκευ-
ασμάτων συνδέεται με αυξημένες πιθανότητες για 
κατάθλιψη. 

Το δείγμα της έρευνας ήταν 8.964 άτομα τα οποία 
δεν είχαν παρουσιάσει ποτέ συμπτώματα κατάθλι-
ψης στο παρελθόν ούτε είχαν πάρει αντικαταθλι-
πτικά σε κάποια φάση της ζωής τους. Αυτό που 
παρατηρήθηκε ήταν ότι οι συμμετέχοντες με τη 
μεγαλύτερη κατανάλωση των συγκεκριμένων τρο-
φών ήταν σε μεγάλο ποσοστό νεότεροι, ελεύθεροι, 
λιγότερο δραστήριοι και με χειρότερες διατροφικές 
συνήθειες από αυτούς με χαμηλή κατανάλωση. 
Σύμφωνα όμως με την Εθνική Υπηρεσία Υγείας της 
Μεγάλης Βρετανίας η κατανάλωση burger, πίτσας 
κλπ δεν είναι απόλυτο πως προκαλεί κατάθλιψη και 
το γεγονός πως κάποιος είναι νέος, μόνος και λίγο 
δραστήριος μπορεί εκείνο από μόνο του να επηρε-
άσει τη διατροφή του και την ψυχολογική του κα-
τάσταση. 

Παρά τη διαφορά απόψεων μεταξύ των επιστημό-
νων, όλοι συμφωνούν σε ένα σημείο: Η κατανάλωση 
αυτού του τύπου τροφών πρέπει να γίνεται με μέτρο 
λόγω των επιπτώσεων που έχει και στην υγεία των 
καταναλωτών (παχυσαρκία, καρδιαγγειακά νοσήμα-
τα κλπ) αλλά και την ψυχική ευεξία. 

Συνδέονται 
τα αρτο-
σκευάσματα 
και το
fast food
με την
κατάθλιψη; 
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www.foodstandard.gr

foodstandard:
Ύδρας 5, 15232, Χαλάνδρι

Τ: 210 6131172
F: 210 6131638

E: info@foodstandard.gr


