
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ!

Πόσες φορές έχετε κρατήσει στα χέρια σας ένα προϊόν μέσα στο
σούπερ μάρκετ, για να κοιτάξετε την ετικέτα που αναγράφει τα συστατικά του ή αυτή 
που παρέχει τις διατροφικές πληροφορίες;
Η σωστή απάντηση θα έπρεπε να είναι "κάθε φορά που αγοράζω κάτι". 

Μπορεί να φαντάζει κουραστικό και χρονοβόρο, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο, 
εάν μας ενδιαφέρει να αγοράσουμε το αγνότερο και πιο υγιεινό προϊόν που μπορούμε.
Στην αρχή μπορεί να σας φανούν "κινέζικα" αυτά που γράφουν οι ετικέτες, ή να μην 
καταλάβετε τη σημασία αυτών που διαβάζετε. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα 
όμως και από τη στιγμή που θα σας γίνει συνήθεια, θα είναι μια πιο γρήγορη 
διαδικασία που στο τέλος θα σας ανταμοίψει πραγματικά, μια που θα γλιτώσετε ένα 
σωρό συντηριτικά, χρωστικά και πρόσθετα.
Τρία είναι τα πράγματα λοιπόν που πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάμε σε ένα προϊόν.

1. Η ετικέτα με τα συστατικά του προϊόντος
2. Η ετικέτα με τις διατροφικές πληροφορίες του προϊόντος
3. Η ημερομηνία λήξης.

Εάν μας ενδιαφέρει, μπορούμε επίσης να κοιτάξουμε και τη χώρα παραγωγής ενός 
προϊόντος ή ακόμα την ημερομηνία παραγωγής του.
Αφού έχουμε ελέγξει όλα τα παραπάνω, μετά καλό είναι να κοιτάξουμε και την τιμή, 
γιατί είναι πιθανό δύο προϊόντα με τα ίδια συστατικά και χαρακτηριστικά να έχουν 
διαφορετική τιμή. Δεν είναι ανάγκη να πληρώσετε παραπάνω!

Ετικέτα με τα συστατικά του προϊόντος

Στις ετικέτες αυτές αναγράφεται μια λίστα από τα συστατικά που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για να κατασκευαστεί το συγκεκριμένο προϊόν. Πρέπει τα συστατικά 
αυτά να αναγράφονται με σειρά βάρους, δηλδή το συστατικό που περιέχεται στη 
μεγαλύτερη ποσότητα να είναι πρώτο στη λίστα και αυτό με το μικρότερο βάρος στην 
τελευταία. Έτσι θα ξέρετε την επόμενη φορά που θα πάτε να αγοράσετε ένα μείγμα 
για φραπουτσίνο π.χ. και δείτε στη λίστα πρώτη πρώτη τη ζάχαρη πως το προϊόν αυτό 
περιέχει περισσότερη ζάχαρη παρά καφέ.

Διαβάζοντας τα συστατικά μπορείτε να διαπιστώσετε εάν το προϊόν έχει συντηρητικά
ή πρόσθετα. Εάν δείτε το γράμμα Ε, να γνωρίζετε πως σε γενικές γραμμές τα νούμερα
100-199 είναι χρωστικές, 200-299 συντηρητικά, 300-399 αντιοξειδωτικά και 400-499 
σταθεροποιητές. Κάποια Ε είναι απαγορευμένα, κάποια ύποπτα, αλλά σίγουρα είναι 
καλύτερο το προϊόν που αγοράζουμε να μην έχει κανένα Ε. Δείτε και το άρθρο για τα 
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πρόσθετα.

Ως γενικό κανόνα έχω πως όσο περισσότερα και πιο δυσνόητα συστατικά έχει ένα 
προϊόν, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να το αγοράσω.

Παγίδες:

Ένα προϊόν μπορεί να αναγράφει πως είναι "χωρίς χοληστερίνη". Όμως μπορεί να 
περιέχει κορεσμένο (ζωικό) λίπος που επίσης ανεβάζει τη χοληστερίνη στο αίμα. 
Πηγές λίπους είναι ζωικό λίπος, κρέμα γάλακτος, λάδι φοινικόδενδρου, λίπος από 
μπέικον, κρόκος αβγού, λάδι χοιρινού, λίπος μοσχαριού, λίπος από χοιρομέρι, 
βούτυρο, λίπος κοτόπουλου, υδρογονωμένο φυτικό λίπος, λίπος από κακάο, λίπος 
αρνιού, ολικά στερεά γάλακτος, λαρδί, λάδι καρύδας, λάδι από κουκούτσι φοίνικα.

"Φυσικό προϊόν". Ο όρος αυτός είναι ασαφής και σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει 
"υγιεινό".

"Light". Σημαίνει πως το προϊόν έχει μειωμένα λιπαρά (κατά 50% τουλάχιστον) ή 
θερμίδες (κατά 30% τουλάχιστον), ή λιγότερο νάτριο (κατά 50% τουλάχιστον) από το 
αντίστοιχο μη light. Αυτό όμως δε σημαίνει πως μπορούμε να το καταναλώνουμε 
άφοβα, μια που μπορεί ακόμα να περιέχει μεγάλη ενεργειακή αξία. Επίσης ο όρος 
light μπορεί να χρησιμοποιείτε μόνο για το χρώμα ή την υφή του προϊόντος!

Έχω ακούσει να λένε "Μα τι διαφορά μπορεί να έχει το ένα προϊόν από το άλλο;". Κι 
όμως μπορεί να έχουν μεγάλη διαφορά. Παράδειγμα οι χυμοί. Ένας χυμός που γράφει 
100% φυσικός χυμός, έχει ως πρώτο συστατικό του το χυμό των φρούτων και 
συνήθως καθόλου νερό και ζάχαρη. Ένας χυμός όμως τύπου "νέκταρ" έχει ως πρώτο 
συστατικό του το νερό και τη ζάχαρη και μόνο ένα μικρό ποσοστό χυμού. Από αυτό 
και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε τα ωφέλη που θα έχουμε εάν διαβάζουμε τις 
ετικέτες με προσοχή.

Ετικέτα με τις διατροφικές πληροφορίες του προϊόντος

Δεν έχουν όλα τα τρόφιμα τέτοιες ετικέτες, αλλά εάν υπάρχει, καλό είναι να τη 
διαβάσετε. Και από αυτή παίρνουμε σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν.

Οι περισσότερες ετικέτες έχουν ένα πίνακα με δύο στήλες. Στη μία στήλη αναφέρεται 
η ποσότητα ανά 100 γρ. και στην άλλη ανά μερίδα. Αυτό το "ανά μερίδα" θα πρέπει 
να το προσέξετε, γιατί μπορεί η δική σας μερίδα να διαφέρει πολύ από αυτή που έχουν
στο μυαλό τους οι κατασκευαστές.
Αυτά που πρέπει κυρίως να προσέχουμε είναι οι θερμίδες, τα λιπαρά και τα σάκχαρα
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και εάν κάνουμε κάποια ειδική δίαιτα, ό,τι άλλο μας αφορά (πχ αν κάνουμε δίαιτα 
φτωχή σε νάτριο -αλάτι- πρέπει να προσέχουμε την περιεκτικότητα σε νάτριο).

Θερμίδες: Είναι μονάδα μέτρησης ενέργειας. Οι υδατάνθρακες, τα λίπη και οι 
πρωτεΐνες είναι όλα πηγές ενέργειας. Τα λίπη παρέχουν τις περισσότερες θερμίδες, 
έτσι αυτό το συγκεκριμένο θρεπτικό συστατικό επισημαίνεται περισσότερο στις 
διατροφικές ετικέτες.

Λιπαρά: Κοιτάξτε στην ετικέτα την ποσότητα ολικού λίπους, πολυακόρεστων και 
κεκορεσμένων λιπαρών οξέων και χοληστερόλης. Να έχετε υπόψη σας πως τα 
κορεσμένα λιπαρά οξέα επιβαρύνουν την καρδιά σας, ιδιαίτερα αν τα επίπεδα 
χοληστερίνης είναι αυξημένα.

Σάκχαρα: Υπάρχουν δύο είδη υδατανθράκων: το άμυλο και τα σάκχαρα. Το άμυλο 
είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της δίαιτας αλλά είναι καλύτερα να περιορίσετε την 
πρόσληψη των σακχάρων. Στην ετικέτα υπάρχει η ένδειξη: «εκ των οποίων 
σάκχαρα…». Αυτό σας λέει πόσοι από τους υδατάνθρακες που περιέχονται στο 
τρόφιμο προέρχονται από σάκχαρα. Να έχετε επίσης υπόψη σας πως υπάρχουν πολλοί
τύποι σακχάρων όπως Φρουκτόζη, Μαλτόζη, Σουκρόζη, Γλυκόζη, Δεξτρόζη, Σιρόπι, 
μέλι, άσπρη ζάχαρη και καστανή ζάχαρη (μαύρη ζάχαρη) κ.ά. Έτσι ακόμα και αν ένα 
προϊόν λέει πως δεν περιέχει ζάχαρη, μπορεί να περιέχει κάποια από τις άλλες 
γλυκαντικές ουσίες.

Ημερομηνία λήξης

Σε όλα τα προϊόντα υπάρχει σε κάποιο σημείο η ημερομηνία λήξης τους. Είναι 
απαραίτητο να την προσέξουμε και αυτή αλλά και τις οδηγίες που υπάρχουν για τη 
συντήρηση του τροφίμου μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, ώστε να αποφύγετε τον 
κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης.

Ελέγξτε τα προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορές, γιατί πολύ συχνά έχουν μικρή 
διάρκεια ζωής. 
Επίσης, εκτός από τα προϊόντα που αγοράζετε στο σούπερ μάρκετ, κάντε συχνά 
έλεγχο στα ντουλάπια σας ή πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο τρόφιμο. Μπορεί να έχει 
περάσει η λήξη του και να μην το έχετε καταλάβει.

 Eάν νομίζετε πως όλοι διαβάζουν τις ετικέτες, το Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος 
έκανε μια έρευνα για αυτό ακριβώς. Τα αποτελέσματα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. 
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