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 Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα 
ερωτήματα μελετώντας την σχετική βιβλιογραφία και πραγματοποιώντας 
ερευνητική μελέτη με ερωτηματολόγια. 
◦ Ποιος είναι ο βαθμός ενδιαφέροντος  των καταναλωτών για την 

ασφάλεια τροφίμων
◦ Τι γνωρίζουν και ποιες είναι οι αντιλήψεις  των καταναλωτών σε σχέση 

με τους κινδύνους που συνδέονται με τα τρόφιμα.
◦ Ποιες οι γνώσεις και οι αντιδράσεις τους αναφορικά με το ακρυλαμίδιο.
◦ Ποιες είναι οι πηγές πληροφόρησης του σε ζητήματα ασφάλειας 

τροφίμων.
◦ Ποια είναι η καταναλωτική συμπεριφορά στα τρόφιμα που περιέχουν 

Ακρυλαμίδιο.
◦ Συνήθειες και τρόποι μαγειρέματος των τροφίμων.

Σκοπός:



 Φυσικοί κίνδυνοι: οποιοδήποτε φυσικό σώμα, το οποίο δεν 
βρίσκεται φυσιολογικά στα τρόφιμα και μπορεί να προκαλέσει 
πληγή ή αρρώστια στον καταναλωτή που θα χρησιμοποιήσει το 
συγκεκριμένο τρόφιμο. Φυσικοί κίνδυνοι μπορεί να προκληθούν 
από μία μεγάλη ποικιλία ξένων σωμάτων, όπως γυαλί, μέταλλο 
ή πλαστικό.  

 Βιολογικοί κίνδυνοι: εννοούμε ζωντανούς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των μικροοργανισμών, οι οποίοι 
μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία. Παραδείγμα: 
βακτήρια, παράσιτα, πρωτόζωα και ιοί. 

 Χημικοί κίνδυνοι: περιλαμβάνει ουσίες όπως : μικροβιοκτόνες, 
μυκητοκτόνες, εντομοκτόνες, λιπάσματα, υπολείμματα 
φαρμάκων και αντιβιοτικών, συντηρητικά τροφίμων. Επίσης, 
λιπαντικές ουσίες, καθαριστικά και βαφές. 

Διατροφικοί κίνδυνοι
Κατηγορίες: 



 Φυσικές τοξικές ουσίες (μυκοτοξίνες, τοξίνες φυκών) 
  Αγροχημικές ουσίες (φυτοπροστατευτικές ουσίες, υπολείμματα 

φαρμάκων ζώων)
 Περιβαλλοντική και βιομηχανική μόλυνση (διοξίνες, perchlorate)
  Παραπροϊόντα των διαδικασιών παραγωγής, επεξεργασίας, 

αποθήκευσης, διανομής πώλησης των τροφίμων (ακρυλαμίδιο, 
φουράνια, βενζόλιο)

 Μετανάστευση χημικών ουσιών από τα υλικά και τα αντικείμενα 
συσκευασίας (δισφαινόλη-Α, φθαλικές ενώσεις)  

 Αντισυμβατικές πηγές – προσμίξεις - δολιοφθορά (μελαμίνη)

Χημικοί Κίνδυνοι 
Μπορούν να κατηγοριοποιηθούν βάσει της πηγής 
προέλευσής τους και του μηχανισμού με τον οποίο 
εισέρχονται στην τροφική εφοδιαστική αλυσίδα 



 Είναι ένα ενδιάμεσο μονομερές χρησιμοποιούμενο 
στη σύνθεση των πολύ-ακρυλαμιδίων τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα στον καθαρισμό 
του προς πόση ύδατος καθώς και στη 
βιομηχανική παραγωγή χάρτου.

 Ανακαλύφθηκε τυχαία στα τρόφιμα, τον Απρίλιο 
του 2002 από επιστήμονες στη Σουηδία.

 Ο χημικός τύπος του Ακρυλαμιδίου είναι o 
(C3H3ONH2) 

Ακρυλαμίδιο



 Το ακρυλαμίδιο είναι μία ουσία που παράγεται στα 
τρόφιμα με φυσικό τρόπο, ως αποτέλεσμα της υψηλής 
θερμοκρασίας μαγειρέματος (π.χ. ψήσιμο στο φούρνο, 
ψήσιμο στη σχάρα, τηγάνισμα). 

 Το ακρυλαμίδιο μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στα ζώα 
και οι ειδικοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει 
καρκίνο στον άνθρωπο. 

 Το ακρυλαμίδιο μπορεί να εντοπιστεί τόσο σε σπιτικά 
φαγητά, όσο και σε φαγητά εστιατορίων, καθώς και σε 
συσκευασμένα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αμυλούχες 
τροφές όπως οι πατάτες, τα αρτοσκευάσματα, ακόμη τα 
δημητριακά, ο καφές, τα μπισκότα, τα τσιπς, οι ξηροί 
καρποί κ.α. 

Ακρυλαμίδιο-Τρόφιμα



 Σύνδεσμος των Εταιρειών Τροφίμων και Ποτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δημοσίευσε το «Εγχειρίδιο για το Ακρυλαμίδιο», το οποίο 
ξεκαθαρίζει τα βήματα που μπορούν να ακολουθηθούν από τους 
παραγωγούς τροφίμων και από τους καταναλωτές στο σπίτι, 
προκειμένου να μειωθούν τα επίπεδα του Ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα. 

 Χαμηλές θερμοκρασίες μαγειρέματος ή ποικιλία τεχνικών 
μαγειρέματος, μαγειρεύοντας περισσότερο με βρασμό, στον ατμό ή 
με παρόμοιες μεθόδους.

 Χρήση κατάλληλου μαγειρικού εξοπλισμού.
 Συγκεκριμένα οι πατάτες αρχικά να βράζονται ή να εμβαπτίζονται 

για αρκετή ώρα σε νερό, πριν τηγανιστούν.
 Ο Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστά την τήρηση των γενικών κανόνων της υγιεινής 

διατροφής και του "μέτρου" και της "μεσότητας", δηλαδή τον 
περιορισμό της υπερβολικής κατανάλωσης των συγκεκριμένων 
τροφίμων.

Τρόποι Αντιμετώπισης 



 Συλλογή δεδομένων μέσω ανώνυμων 
ερωτηματολογίων.

 Χρήση ερωτήσεων κλειστού τύπου.
 Περιοχή έρευνας: Δήμος Εχεδώρου.
 Το δειγματοληπτικό πλαίσιο της έρευνας  

αποτέλεσαν ενήλικοι καταναλωτές, οι 
οποίοι στην πλειοψηφία είχαν μικρά 
παιδιά.

 Τελικό δείγμα: 147 άτομα. 

Μεθοδολογία-Δείγμα



 Τέσσερις (4) ομάδες ερωτήσεων, σύνολο 36. 
 Α. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά του Δείγματος 
◦ Η ενότητα αυτή περιείχε προσωπικές ερωτήσεις (φύλο, ηλικία κ.α)  

 Β. Τρόφιμα-Ασφάλεια-Κίνδυνοι
◦ Η ενότητα διερευνά τις απόψεις των καταναλωτών σχετικά με τους 

διατροφικούς κινδύνους, τις πηγές πληροφόρησης κ.α.
 Γ. Ακρυλαμίδιο και στάσεις-απόψεις
◦ Το περιεχόμενο της ενότητας Γ. συνοπτικές απαντήσεις ώστε να 

εξεταστεί η στάση και η άποψη του κάθε ερωτώμενου αναφορικά με 
την ενημέρωσή τους για την παρουσία του ακρυλαμιδίου στα 
τρόφιμα. 

 Δ. Διατροφικές Συνήθειες-Συμπεριφορές
◦ Εξετάζονται οι προτιμήσεις και η κατανάλωση των συγκεκριμένων 

τροφίμων βρέθηκε σε αυτές η παρουσία της ουσίας του 
Ακρυλαμιδίου. 

Ερωτηματολόγιο



Δημογραφικά στοιχεία
Φύλο-Ηλικία 



Δημογραφικά στοιχεία
Εκπαίδευση-Οικ. Εισόδημα-Απασχόληση



Δημογραφικά στοιχεία
Παιδιά 



Τρόφιμα-Ασφάλεια-Κίνδυνοι 



Τρόφιμα-Ασφάλεια-Κίνδυνοι
 Συχνότητα-Πηγές πληροφόρησης

Πηγές πληροφόρησης Πρώτη 

επιλογή 

Δεύτερη 

επιλογή  

Συνολικό 

Ποσοστό 

1)Από ειδικούς/διατροφολόγους 42,9% 2,0% 44,9%

2)Ιντερνέτ  28,6% 20,4% 49%

3)ΜΜΕ: Τύπος-τηλεόραση-ράδιο 22,4% 12,2% 32,6%

4)Φίλοι/Συγγενείς 6,1% 4,1% 10,2%

5)Επιστημονικά Βιβλία 4,1% 4,1%

6)Άλλο(σημειώστε):……………… 2,0% 2,0%



Τρόφιμα-Ασφάλεια-Κίνδυνοι 

Υπεύθυνοι για την 
ασφάλεια τροφίμων 

1η 
Επιλογή 
% 

2η 
Επιλογή 
% 

Συνολικό 
Ποσοστό  

1)Βιομηχανία τροφίμων 65,3 2 67,3
2)Κυβέρνηση/Φορείς 16,3 16,3 32,6
3)Καταναλωτές/ 
Ενώσεις καταναλωτών 6,1 16,3 22,4
4)ΜΜΕ 4,1 4,1 8,2
5)Σούπερ 
Μάρκετ/Καταστήματα 8,2 4,1 12,3
6)Ειδικοί Επιστήμονες 65,3 10,2 75,5



Τρόφιμα-Ασφάλεια-Κίνδυνοι 

Ναι
Όχι



Τρόφιμα-Ασφάλεια-Κίνδυνοι 



Τρόφιμα-Ασφάλεια-Κίνδυνοι 



Τρόφιμα-Ασφάλεια-Κίνδυνοι 

1)Για κάποιο τρόφιμο που δεν είναι 
ασφαλές/ ή μπορεί να είναι επικίνδυ-
νο για την υγεία 
2)Χημικά πρόσθετα στα τρόφιμα που 
μπορεί να βλάψουν την υγεία
3)Για θέματα διατροφής που βελ-
τιώνουν την υγεία/ευεξία
4)Για υγιεινό μαγείρεμα/επιλογή υγιει-
νών φαγητών  



Ακρυλαμίδιο



Ακρυλαμίδιο 



Διατροφικές Συνήθειες-Συμπεριφορές 



Διατροφικές Συνήθειες-Συμπεριφορές 



Διατροφικές Συνήθειες-Συμπεριφορές 



Τέλος!!!
Ευχαριστούμε

για την προσοχή σας! 
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