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Διεύθυνση ΧΧΧ

Αυθεντικότητα στα 
τρόφιμα

(Food Authenticity)

H αυθεντικότητα στα 
τρόφιμα αφορά στην 
αντιστοίχιση προϊόντος 
και ετικέτας, όμως η 
αυθεντικότητα είναι μια 
ευρύτερη έννοια, 
περιλαμβάνει π.χ. GMOs
και αφορά και θέματα 
διαφήμισης και 
παρουσίασης. 
Περιλαμβάνει έννοιες 
όπως το ποιοτικό και το 
ασφαλές.



Τι είναι η διατροφική απάτη (Food Fraud);

• Ο όρος Food Fraud σημαίνει διατροφική 
απάτη, δηλαδή μη αντιστοίχιση της 
επισήμανσης με το προϊόν και απαιτεί 
ενέργεια από κάποιον που επωφελείται. 
Αντίθετα η αυθεντικότητα είναι 
κατάσταση.

• Food Fraud μπορεί να παρατηρηθεί 
συνήθως για οικονομικούς λόγους 
(υποκατάσταση ενός συστατικού από 
κάποιο φθηνότερο, απομίμηση) 
περιλαμβάνει όμως και το sabotage και τη 
λάθος επισήμανση. Η τελευταία είναι ο 
κύριος λόγος ανακλήσεων τροφίμων 
παγκοσμίως. 



Στην παρακάτω πίτα 
απεικονίζονται οι κατηγορίες 

των μη συμμορφώσεων. Η 
κατηγορία «λάθος ετικέτα» 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 
ποσοστό που φτάνει το 47%. 
Δεύτερη είναι η κατηγορία 

«αντικατάσταση/αραίωση/προ
σθήκη/αφαίρεση» με ποσοστό 

20%.



• Ταυτοποίηση ζωικών ειδών σε

• Συσκευασμένο κρέας

• Συσκευασμένο Κιμά

• Ωμά μπιφτέκια 

• Λουκάνικα

Διατροφικές απάτες



Διατροφικές απάτες

• Ταυτοποίηση ψαριών και άλλων 
θαλασσινών:

• Ταυτοποίηση ειδών, επικίνδυνων για την 
υγεία του καταναλωτή

• Ανίχνευση λάθος ετικέτας σε τρόφιμα
(αισχροκέρδεια)



Νοθεία

Νοθεία φαρμακευτικών 
βοτάνων

Νοθεία μπαχαρικών



Παρουσίαση ΧΧΧΧ

Διεύθυνση ΧΧΧ

Νοθεία των εμπορικών βοτάνων παγκοσμίως

Ichim et al., 2019
https://doi.org/10.3389/fphar.2019.01227
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Ανίχνευση ζωικών ειδών - Εφαρμογές

ΗΑLAL certification

Vegan certification

Νοθεία

Έλεγχος ανταγωνισμού

Έλεγχος προμηθευτών
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“HACCP & WHITE CERT”

 Η Μασούτης είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έλαβε διεθνή πιστοποίηση για τη διασφάλιση της υγείας 
των καταναλωτών και των εργαζομένων από τον Covid-19 και από άλλες ιογενείς λοιμώξεις, που μεταδίδονται 
αερογενώς,  παράλληλα με την πιστοποίηση της  ασφάλειας των τροφίμων

 Η “White Process” διαδικασία αφορά όλα τα επιπλέον μέτρα που απαιτούνται για την πρόληψη, τον έλεγχο και τη 
διαρκή επαγρύπνηση στην αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας Covid-19, αλλά και κάθε άλλου νοσήματος, 
που μπορεί να μεταδοθεί αερογενώς, σε εποχιακή ή ενδημική μορφή. 

 Παρά το γεγονός, ότι το Covid-19 δεν αποτελεί τροφιμογενές νόσημα (δεν μεταδίδεται δηλαδή μέσω της τροφής ή 
του νερού, όπως άλλες λοιμώξεις), η πρόληψη της διάδοσης του και ο τρόπος  μετάδοσης, μέσω σταγονιδίων 
μεταξύ ατόμων ή μέσω μολυσμένων επιφανειών, επιβάλλει την εφαρμογή αυστηρών μέτρων υγιεινής και νέων 
κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς .



WHITE   PROCESS  PROTOCOL

 Τα λεγόμενα “Υγειονομικά πρωτόκολλα”, αποτελούν μία ομάδα υποχρεωτικών κανόνων, που 
επιβάλλονται από τις Υγειονομικές Αρχές, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αγορών. Τα  κριτήρια συμμόρφωσης που περιλαμβάνει 
το πρότυπο “H&W CERT” της Swiss Approval International, εμπεριέχουν όλες τις απαιτήσεις των 
Υγειονομικών πρωτοκόλλων, αλλά παράλληλα συμβάλλουν στη μόνιμη προσαρμογή των 
επιχειρήσεων τροφίμων σε υψηλότερα standards Υγειονομικής Ασφάλειας και Ποιότητας, 
ικανά να θωρακίσουν και σε τυχόν μελλοντικές απειλές Δημόσιας Υγείας, τη λειτουργία αυτών 
των επιχειρήσεων.

 Οι συστηματικές και τυποποιημένες διαδικασίες απολυμάνσεων των χώρων και των 
επιφανειών, η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια μιας χρήσεως) από το 
προσωπικό, η εκπαίδευση και η ενημέρωση προσωπικού και καταναλωτών, όπως και η τήρηση 
αποστάσεων και ελεγχόμενης εισόδου αποτελούν μόνο ένα μέρος των μέτρων, για τη 
δημιουργία υγειονομικά ασφαλούς περιβάλλοντος  για εργαζόμενους και πελάτες.



 Τα λεγόμενα “Υγειονομικά πρωτόκολλα”, αποτελούν μία ομάδα υποχρεωτικών κανόνων, που επιβάλλονται 
από τις Υγειονομικές Αρχές, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
των αγορών. Τα  κριτήρια συμμόρφωσης που περιλαμβάνει το πρότυπο “H&W CERT” της Swiss Approval 
International, εμπεριέχουν όλες τις απαιτήσεις των Υγειονομικών πρωτοκόλλων, αλλά παράλληλα 
συμβάλλουν στη μόνιμη προσαρμογή των επιχειρήσεων τροφίμων σε υψηλότερα standards Υγειονομικής 
Ασφάλειας και Ποιότητας, ικανά να θωρακίσουν και σε τυχόν μελλοντικές απειλές Δημόσιας Υγείας, τη 
λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων.

 Οι συστηματικές και τυποποιημένες διαδικασίες απολυμάνσεων των χώρων και των επιφανειών, η χρήση 
μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια μιας χρήσεως) από το προσωπικό, η εκπαίδευση και η ενημέρωση 
προσωπικού και καταναλωτών, όπως και η τήρηση αποστάσεων και ελεγχόμενης εισόδου αποτελούν μόνο ένα 
μέρος των μέτρων, για τη δημιουργία υγειονομικά ασφαλούς περιβάλλοντος  για εργαζόμενους και πελάτες.

WHITE   PROCESS  PROTOCOL



 Μέσα στις δυσχερείς συνθήκες αλλαγών των καταναλωτικών συνηθειών, αλλά και της 
αυστηροποίησης όλων των κανόνων που αφορούν στην αλυσίδα προμήθειας, συντήρησης, 
παρασκευής και διάθεσης τροφίμων στον τελικό καταναλωτή, η πιστοποίηση της εταιρείας  
Μασούτης σύμφωνα με το  πρότυπο “H&W CERT” του Φορέα Swiss Approval International, 
αποτελεί μία μόνιμη επένδυση στην Υγειονομική Ασφάλεια και δηλώνει τη προσήλωση 
της εταιρείας μας στις προτεραιότητες της προστασίας της Δημόσιας Υγείας, που επιβάλλει 
η παρούσα πανδημία.



ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΕΚΤΙΜΙΣΗ  ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Risk Management

ΟΜΑΔΑ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ )

ΛΗΨΗ             Προληπτικών       μέτρων

Οργανωτικών   μέτρων 

Κατασταλτικών μέτρων

Εκπαίδευση     προσωπικού 

Συνεχή   ενημέρωση  από ECDC, CDC,Π.Ο.Υ ,ΕΟΔΥ, ΓΓΠΠ 

Τήρηση και   αυτοέλεγχος







Ευχαριστώ


