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Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της γίνονται όλο
και πιο προφανείς τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη του
φαινομένου

του

θερμοκηπίου

καθώς

και

οι

προσπάθειες μετριασμού του αποτελούν αντικείμενο
μελέτης

ερευνητών

από

διάφορες

ειδικότητες.

Επιπλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο υλοποιούνται
ενέργειες που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση
των παραγωγικών φορέων και την ενθάρρυνση της
στροφής προς πρακτικές και δραστηριότητες με τη
μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για το περιβάλλον και
τον πλανήτη. Οι φορείς πολιτικής προσαρμόζουν τα
εφαρμοζόμενα μέτρα ώστε να ενθαρρύνουν την
προσπάθεια αυτή με στόχο τον μετριασμό

του

φαινομένου της κλιματικής αλλαγής που προς το
παρόν εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς.
Είναι πλέον κατανοητή στο ευρύτερο κοινό η ανάγκη

περιορισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων που
επιβαρύνουν υπέρμετρα το περιβάλλον και την
ατμόσφαιρα καθώς και την ανάγκη για στροφή προς
πιο βιώσιμες μορφές ανάπτυξης. Είναι κατανοητό
επίσης ότι η χρήση ορυκτών καυσίμων στη βιομηχανία
αλλά

και

στην

καθημερινή

ζωή

δημιουργεί

προβλήματα στο περιβάλλον, και πως η αλόγιστη
χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων τις θάλασσες
και τους υδάτινους πόρους.
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Ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές όλο και περισσότερο απαιτούν την προσαρμογή της παραγωγής
αγαθών και υπηρεσιών σε φιλοπεριβαλλοντικά πρότυπα. Αν και η οικονομική δραστηριότητα αποτελεί
βασική συνιστώσα περιορισμού των περιβαλλοντικών προβλημάτων, η συμμετοχή του κάθε ένα από
εμάς στην επίλυση αυτών είναι ουσιαστική και καθοριστική.
Ως ένα σημείο αυτό είναι κατανοητό από το ευρύ κοινό. Οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται πλέον τα
οφέλη της ανακύκλωσης, την ανάγκη περιορισμού των πλαστικών μιας χρήσης και των οικιακών
απορριμμάτων, καθώς και της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Από την άλλη μεριά ο ρόλος των
διατροφικών τους συνηθειών και επιλογών στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής δεν είναι ιδιαίτερα
σαφής και γνωστός. Και όμως οι τροφές που επιλέγουμε καθημερινά για το τραπέζι μας συνδέονται
άμεσα όχι μόνο με την υγεία μας αλλά και με το περιβάλλον. Με άλλα λόγια τα είδη των τροφίμων και η
συχνότητα που τα καταναλώνουμε διαμορφώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διατροφής μας
το οποίο μπορεί να μειωθεί με πιο κατάλληλες επιλογές.
Η σημασία της μείωσης του κατά κεφαλήν περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διατροφής πρέπει να
συνεκτιμηθεί παράλληλα με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού που αναμένεται να φτάσει κοντά
στα 10 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050. Η διατροφική αλυσίδα καλείται επομένως τα επόμενα χρόνια να
καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σίτισης του παγκόσμιου πληθυσμού και παράλληλα να επιτύχει το στόχο
του μετριασμού του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής που εκτός των άλλων επηρεάζει και το ίδιο το
αγροδιατροφικό σύστημα και τις παραγωγικές του δυνατότητες.
Μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο που διαμορφώνει επομένως η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού από
τη μια μεριά και η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της από την άλλη, ο καταναλωτής καλείται να
αναλάβει δράση και να αποτελέσει μέρος της λύσης με τη στροφή σε μια φιλοπεριβαλλοντική διατροφή
που όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία μπορεί να είναι παράλληλα και μια υγιεινή διατροφή.
Μέσα από μικρές αλλαγές στις διατροφικές μας συνήθειες, μέσα από την υιοθέτηση απλών συμβουλών
που προάγουν την υγεία, όπως η μείωση της κατανάλωσης ζωικών προϊόντων, μπορούμε να
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πετύχουμε μια μεγάλη «εξοικονόμηση» στην ενέργεια και στους πόρους που καταναλώνονται για τη
διατροφή μας, σεβόμενοι το περιβάλλον και φροντίζοντας για τις μελλοντικές γενιές.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές απέναντι στο φαινόμενο
της κλιματικής αλλαγής και να τους ενθαρρύνει να υιοθετήσουν μια διατροφή με όφελος όχι μόνο για
την υγεία τους αλλά και για το περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η μελέτη συγκεντρώνει
και παρουσιάζει στοιχεία από τη διεθνή αλλά και την ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιμέρους τροφών καθώς και στοιχεία από έρευνες σχετικά με τις
διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. Μέσα από τις βιβλιογραφικές αυτές αναφορές η μελέτη
αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση, σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διατροφής
των Ελλήνων. Στη συνέχεια, με γνώμονα πάντα τις εθνικές διατροφικές οδηγίες και τις αρχές της
Μεσογειακής Διατροφής επιχειρεί την ανάδειξη των δυνατοτήτων μείωσης του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος αυτού μέσα από την υιοθέτηση μιας πιο ισορροπημένης διατροφής.
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Climate change and its repercussions have become
apparent in recent years. The evolution of the
greenhouse effect and global warming, as well as
mitigation opportunities are subjects of studies carried
out by researchers from various fields. In addition,
actions are taken globally to raise the awareness of
stakeholders and to encourage the adoption of ecofriendly

practices

and

activities

to

reduce

the

environmental burden. Policy makers are implementing
measures to encourage this effort in order to curb the
rapidly evolving climate change phenomenon.
The need to limit the environmental impact of economic
activities and to turn to more sustainable forms of
development, is understandable to the general public.
It is also common knowledge that the use of fossil fuels
in industry and in everyday life poses risks for the

environment and the public is aware of issues related
to the pollution of the seas and water resources from
the use of fertilizers and pesticides.
As a result, consumers are increasingly demanding that
the production of goods and services be adapted to
environmental standards. Although adjusting the

economic

activity

environmental

is

problems,

important
the

for

reducing

involvement

of

consumers in tackling climate change is essential and
crucial.

6

Up to a point this is understood by the general public. Consumers are now realizing the benefits of
recycling, the need to limit disposable plastics and household waste, the need to use their private car
less. On the other hand, the role of their eating habits and choices in the phenomenon of climate
change is not very clear and known. And yet the foods we choose daily for our table are directly related
not only to our health but also to the environment. In other words, the types and freqency of foods we
eat shape the environmental footprint of our diet which can be reduced with more appropriate choices.
The importance of reducing the per capita environmental footprint of the diet must be taken into account
in light of the increase in the world population which is expected to reach 10 billion by 2050. The food
chain is therefore challenged in the coming years to meet the nutritional needs of the growing population
and at the same time to achieve the goal of mitigating the phenomenon of climate change which, among
other things, affects the agri-food system and its productive potential. Within these restrictive conditions,
that the global population growth on the one hand and climate change and its effects on the other, form,
the consumer is called upon to take action and be part of the solution by turning in an eco-friendly,
planed-based diet that as it appears from the international literature can also be at the same time a
healthy diet. Through small changes in our eating habits and the adoption of simple health-promoting
tips, such as reducing the consumption of animal products, we can achieve great "savings" in energy
and resources that are committed to our diet, respecting the environment and caring for future
generations.
The aim of this study is to raise consumer awareness about the phenomenon of climate change and to
encourage them to adopt a diet that benefits not only their health but also the environment. To achieve
this goal, the study gathers and presents data from the international and Greek literature on the
environmental footprint of individual foods as well as data from research on the eating habits of Greeks.
Through these bibliographic reports, the study reflects the current situation, in terms of the
environmental footprint of the Greek diet. Then, following the national dietary guidelines and the
principles of the Mediterranean Diet, this study attempts to highlight the possibilities of reducing this
environmental footprint through the adoption of a more balanced diet.
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BEUC
CFCs
CH4
CO2
CO2-eq
EEA
FAO
GMO (ΓΤΟ)
GHG
GWP
IPCC
LULUCF
N2O
UNFCCC
WHO

The European Consumer Organization
Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών
Chlorofluorocarbons
Χλωροφθοράνθρακες
Μethane
Μεθάνιο
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
Carbon dioxide eqivalent
Ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα
European Environment Agency
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Food and Agriculture Organization
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας
Genetically Modified Organism
Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
Greenhouse Gas
Αέρια του Θερμοκηπίου
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη
Global Warming Potential
Intergovernmental Panel on Climate Change
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή
Land use, land-use change, and forestry
Χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοκομία
Nitrous oxide
Μονοξείδιο του αζώτου
United Nations Framework Convention on Climate Change
Συμφωνία-Πλαίσιο για το Kλίμα των Ηνωμένων Εθνών
World Health Organization
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
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Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σε όλους μας ιδιαίτερα
αισθητές οι άμεσες αλλά και έμμεσες συνέπειες της
κλιματικής

αλλαγής

και

της

υπερθέρμανσης

του

πλανήτη. Πολλές από αυτές που είχαν από χρόνια
προβλεφθεί από τους επιστήμονες, είναι πλέον σήμερα

μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί:
οι πάγοι λιώνουν με αυξανόμενο ρυθμό, η στάθμη της
θάλασσας ανεβαίνει, η θερμοκρασία των ωκεανών, των
λιμνών και των ποταμών αυξάνεται και έντονα καιρικά
φαινόμενα όπως εκτεταμένοι καύσωνες είναι πια
συνηθισμένα.

Επιπλέον,

φαινόμενα

όπως

οι

πλημμύρες, η ξηρασία, οι κατολισθήσεις και οι δασικές
πυρκαγιές αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά λόγω της
κλιματικής αλλαγής (Rosenzweig et al, 2008; Mbow et
al., 2019). Πράγματι, σε ορισμένες περιοχές του
πλανήτη οι περίοδοι ξηρασίας έχουν πλέον μεγαλύτερη
διάρκεια ενώ παρατηρείται ερημοποίηση εδαφών.
Συχνά σημειώνονται πυρκαγιές που καταστρέφουν
τεράστιες δασώδεις εκτάσεις, ενώ η ένταση και η
διάρκεια άλλων φαινομένων όπως των τροπικών
καταιγίδων αυξάνονται.
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Σε ότι αφορά τα οικοσυστήματα μερικές μόνο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι οι
διαταραχές στον βιολογικό κύκλο των φυτών όπως είναι η πρόωρη άνθιση την άνοιξη αλλά και των
ζώων με μεταβολές για παράδειγμα στην περίοδο της αναπαραγωγής τους (Rosenzweig et al, 2008)..
Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για μεταβολές στη βιοποικιλότητα, στον πληθυσμό διαφόρων
ειδών της χλωρίδας και της πανίδας ακόμη και για την εξαφάνισή τους καθώς και για τη μετανάστευση
πληθυσμών χερσαίων και θαλάσσιων ειδών κυρίως προς βορειότερες περιοχές (ΕEΑ, 2017).
Τα παραπάνω φαινόμενα σχετίζονται άμεσα με την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας που καταγράφεται
στις περισσότερες ηπείρους, η οποία όπως αποδεικνύεται στατιστικά, δεν μπορεί να αποδοθεί σε
φυσικές διακυμάνσεις αλλά οφείλεται στην αύξηση των ανθρωπογενών αερίων του θερμοκηπίου που
παρατηρείται ειδικά από τα μέσα του 20ου αιώνα (IPCC, 2014)
Σύμφωνα με τον ΕΕΑ (2017) η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει σημαντικά και τον ευρωπαϊκό χώρο. Η
μέση θερμοκρασία στην ξηρά και στη θάλασσα έχει αυξηθεί, σημειώνονται αλλαγές στην ένταση, τη
διάρκεια και τη συχνότητα των βροχοπτώσεων ενώ αντίθετα οι πάγοι και τα χιόνια μειώνονται με
αντίστοιχη αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Παράλληλα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως καύσωνες,
έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες αλλά και ξηρασίες αυξάνονται σε συχνότητα και ένταση σε πολλές
περιοχές της Ευρώπης. Σε πολλές από τις παραπάνω μεταβολές έχουν σημειωθεί ρεκόρ υψηλών τιμών
τα τελευταία χρόνια (θερμοκρασία και στάθμη της θάλασσας), ενώ πολλές από αυτές συμβαίνουν με
διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό. Επιπλέον, οι προβλέψεις για το μέλλον δείχνουν ότι πολλά από τα ακραία
φαινόμενα που σημειώνονται στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να
ενταθούν τα επόμενα χρόνια.
Εκτός από τα οικοσυστήματα και τα καιρικά φαινόμενα η κλιματική αλλαγή έχει και άλλες
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά κράτη ενώ επηρεάζει σημαντικά και την υγεία και
ευημερία των ευρωπαίων πολιτών. Οικονομικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα η γεωργία/κτηνοτροφία
μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά και με διάφορους τρόπους από την κλιματική αλλαγή.
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Εικόνα 1. Η κλιματική αλλαγή με παραδείγματα από τη
χώρα μας (Πηγή: επεξεργασία συγγραφέων)

Για

όλους

τους

παραπάνω

λόγους

είναι

επιτακτική η ανάγκη να εφαρμοστούν μέτρα ώστε
να μετριαστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη και
να διατηρηθεί η άνοδος της μέσης παγκόσμιας
θερμοκρασίας κάτω από 2οC σε σχέση με την
προ

βιομηχανική

εποχή.

Αυτό

άλλωστε

προβλέπει και η Συμφωνία του Παρισιού υπό την
UNFCCC1.
Σε αυτή την προσπάθεια ο ρόλος της αλυσίδας
διατροφής είναι καθοριστικός. Εκτιμάται ότι η
αλυσίδα διατροφής ευθύνεται για το ένα τέταρτο
των παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως. Μεγάλο
μέρος αυτών των εκπομπών όπως θα φανεί και
σε επόμενη ενότητα, αφορά την πρωτογενή
παραγωγή των προϊόντων τροφίμων και σε
μικρότερο βαθμό την μεταφορά, επεξεργασία,
διάθεση,

προετοιμασία,

κατανάλωση

και

απόρριψη τροφής.
Καθώς ο πλανήτης απειλείται από την κλιματική
αλλαγή και την υπερθέρμανση, η γεωργία και το
αγροδιατροφικό σύστημα μπορεί να βοηθήσει
σημαντικά στον μετριασμό του φαινομένου.

1

Διαθέσιμη στο: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
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Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να δείξει ότι ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής είναι εφικτός και σε
αυτό μπορεί να συμβάλει ο καθένας από εμάς μέσα από «φιλοπεριβαλλοντικές» διατροφικές επιλογές
και συνήθειες. Οι επόμενες ενότητες αποτελούν έναν οδηγό για το πως μπορεί αυτό να επιτευχθεί και
να συνδυαστεί με τη Μεσογειακή Διατροφή, η αξία της οποίας για την υγεία του ανθρώπου είναι γνωστή
και καλά τεκμηριωμένη.
Η πρώτη ενότητα της μελέτης παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ της αλυσίδας διατροφής και της κλιματικής
αλλαγής, αναδεικνύοντας ουσιαστικά τη σημασία του περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της αλυσίδας αυτής. Στην επόμενη ενότητα εισάγεται η έννοια της βιώσιμης διατροφής και
παρουσιάζονται συνοπτικά οι εθνικές διατροφικές οδηγίες καθώς και οι αρχές της μεσογειακής
διατροφής. Η επόμενη ενότητα επικεντρώνεται στη διατροφή των Ελλήνων και στον βαθμό
προσκόλλησης στη Μεσογειακή Διατροφή, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα των τροφών που χρησιμοποιούνται στο καθημερινό ελληνικό τραπέζι. Στην Ενότητα 5
παρέχονται συμβουλές υπέρ μιας βιώσιμης διατροφής ενώ η τελευταία ενότητα παρουσιάζει την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ότι αφορά την οικολογική σήμανση των τροφίμων και την αναγνώριση
της οικολογικής ταυτότητας αυτών από τον καταναλωτή.
Μέσα από τις ενότητες αυτές αναδεικνύονται επιμέρους στοιχεία που σχετίζονται με τη διατροφή και
την κλιματική αλλαγή, όπως η σημασία του να επιλέγει κανείς τρόφιμα που παράγονται τοπικά ή
εποχικά καθώς και προϊόντα που παράγονται μέσα από συστήματα και πρακτικές που αποδεδειγμένα
οδηγούν σε μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περίπτωση των
προϊόντων ζωικής προέλευσης, καθώς η κτηνοτροφία έχει πολλές φορές στη βιβλιογραφία
αναγνωριστεί ως σημαντική αιτία περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
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Η σχέση της κλιματικής αλλαγής και της αλυσίδας
διατροφής είναι αμφίδρομη και καθοριστική για την
επιβίωση του πλανήτη και της ανθρωπότητας. Είναι
αυταπόδεικτο, όπως φαίνεται από την προηγούμενη
ενότητα, ότι οι αλλαγές που επιφέρει η υπερθέρμανση του
πλανήτη μπορούν επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τη
γεωργία και την κτηνοτροφία που αποτελούν τη βάση της
αλυσίδας παραγωγής τροφίμων. Οι καλλιεργούμενες

εκτάσεις αναμένεται να μειωθούν τα επόμενα χρόνια ως
αποτέλεσμα της αύξησης της θερμοκρασίας και της
ερημοποίησης των εδαφών, το διαθέσιμο νερό που
αποτελεί σημαντικό πόρο για τις καλλιέργειες μειώνεται και
οι συνθήκες που δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα
επηρεάζουν τις αποδόσεις και τις παραγωγικές ικανότητες
φυτών και ζώων (EEA, 2017).
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Από την άλλη μεριά η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, δημιουργεί επιπλέον πίεση στη διατροφική
αλυσίδα, για εξασφάλιση επαρκών και ασφαλών τροφίμων, με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Πέρα επομένως από τη διερεύνηση δυνατοτήτων προσαρμογής των παραγωγικών συστημάτων στις
νέες συνθήκες περιβάλλοντος είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και η αναζήτηση πρακτικών μετριασμού των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διατροφής σε όλο το μήκος της αλυσίδας της. Σκοπός της ενότητας
αυτής είναι να αναδείξει τη σχέση της κλιματικής αλλαγής και του αγροδιατροφικού συστήματος και
ιδιαίτερα της πρωτογενούς παραγωγής. Για το λόγο αυτό παρουσιάζεται πρώτα από όλα το φαινόμενο
της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη και δίνονται ορισμένοι βασικοί ορισμοί.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία που στοιχειοθετούν τη σχέση της αλυσίδας παραγωγής
τροφίμων με την κλιματική αλλαγή.

Κλιματική αλλαγή και φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Σύμφωνα με τα UNFCC (2011) ο όρος κλιματική αλλαγή περιλαμβάνει κάθε στατιστικά σημαντική
αλλαγή στο κλίμα και συγκεκριμένα στη μέση τιμή ή τη μεταβλητότητα των παραμέτρων του, που
επιμένει για μια παρατεταμένη περίοδο δεκαετιών ή και μεγαλύτερη και είναι είτε άμεσα είτε έμμεσα
αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η κλιματική αλλαγή ταυτίζεται συχνά με την
υπερθέρμανση του πλανήτη που παρατηρείται από τα μέσα του 20ου αιώνα και σχετίζεται με την αύξηση
της βιομηχανίας.
Οι επιστήμονες αποδίδουν την κλιματική αλλαγή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, δηλαδή στην
αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας λόγω της θερμότητας που εγκλωβίζεται μέσα σε αυτήν και
που αντανακλάται από την ίδια τη γη. Ορισμένα αέρια της ατμόσφαιρας συμβάλλουν στη δημιουργία
του φαινομένου καθώς εμποδίζουν τη θερμότητα να διαφύγει. Τα αέρια αυτά ονομάζονται αέρια του
θερμοκηπίου, έχουν μεγάλη «διάρκεια ζωής» και παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην
ατμόσφαιρά, σχεδόν μόνιμα (IPCC, 2006). Τέτοια αέρια είναι:
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α. Οι υδρατμοί. Οι υδρατμοί είναι το αέριο του θερμοκηπίου που βρίσκεται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση
στην ατμόσφαιρα αλλά η επίδρασή του δεν θα εξεταστεί στην παρούσα μελέτη καθότι δε σχετίζεται με
την ανθρώπινη δραστηριότητα και συγκεκριμένα με την αλυσίδα της διατροφής.
β. Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Το CO2 απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια φυσικών διαδικασιών
όπως η εκπνοή αλλά σχετίζεται επίσης με την ανθρώπινη δραστηριότητα και συγκεκριμένα με την
αποψίλωση των δασών, τις αλλαγές στη χρήση γης και την καύση ορυκτών καυσίμων. Η ανθρώπινη
δραστηριότητα έχει αυξήσει τη συγκέντρωση του CO2 κατά 47% από τη βιομηχανική επανάσταση έως
σήμερα. Για το λόγο αυτό το CO2 θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά αέρια του θερμοκηπίου ως προς
τη συμβολή του στην κλιματική αλλαγή.
γ. Το μεθάνιο (CH4). Η έκλυση CH4 μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα φυσικών διαδικασιών όπως η
αποσύνθεση οργανικών υπολειμμάτων, αλλά σχετίζεται έντονα και με ανθρώπινες δραστηριότητες
όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία. Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τη γεωργική δραστηριότητα η έκλυση
μεθανίου είναι έντονη στην περίπτωση της καλλιέργειας ρυζιού, ενώ η κύρια πηγή μεθανίου από την
κτηνοτροφία σχετίζεται με την εκτροφή μηρυκαστικών και τη ζύμωση που λαμβάνει χώρα στους
προστομάχους αυτών κατά την πέψη (εντερικό μεθάνιο) αλλά και τη διαχείριση της κόπρου των
εκτρεφόμενων ζώων, ειδικά κάτω από αναερόβιες συνθήκες (Pitesky et al., 2009). Υπολογίζεται ότι
παγκοσμίως, περίπου 70% του μεθανίου που οφείλεται σε ανθρωπογενείς αιτίες αφορά στο εντερικό
μεθάνιο.
δ. Υποξειδιο του Αζώτου (Ν2Ο). Το Ν2Ο είναι ένα σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου που σχετίζεται
άμεσα με τη γεωργική δραστηριότητα και ιδιαίτερα με τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και την καύση
βιομάζας.
ε. Χλωροφθοράνθρακες (CFCs). Οι CFCs είναι συνθετικές ενώσεις που σχετίζονται με τη βιομηχανική
δραστηριότητα, η έκλυση των οποίων ρυθμίζεται πλέον με διεθνείς κανονισμούς και συμφωνίες. Λόγω
της ικανότητάς τους να μειώνουν το όζον της ατμόσφαιρας συγκαταλέγονται επίσης στα αέρια του
θερμοκηπίου.
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Ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά στη βιβλιογραφία, αναφορικά με ένα προϊόν, έναν οργανισμό,
μια δραστηριότητα ή ακόμα και ανά άτομο/καταναλωτή είναι το ανθρακικό αποτύπωμά ή το
αποτύπωμα άνθρακα. Διαβάζουμε συχνά ότι επιθυμούμε να καταναλώνουμε προϊόντα με χαμηλό
αποτύπωμα άνθρακα ή ότι επιθυμούμε να μειώσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα, Τί είναι όμως το
ανθρακικό αποτύπωμα; Σύμφωνα με τον WHO το ανθρακικό αποτύπωμα προσφέρει έναν τρόπο να
μετρήσουμε την επίπτωση των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον αναφορικά με την ποσότητα CO2
που εκλύεται από αυτές. Οι Bockel et al. (2011) ορίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα ενός προϊόντος ως
την ποσότητα αερίων θερμοκηπίου (GHG), εκφραζόμενη σε ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq), που εκπέμπεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για κάθε μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Κάθε
στάδιο της αλυσίδας λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, από την
παραγωγή πρώτων υλών έως τη μεταφορά, τη μεταποίηση και τη διάθεση του προϊόντος, με εξαίρεση
την κατανάλωση και απόρριψη αυτού λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας που υπεισέρχεται σε αυτούς
τους υπολογισμούς.
Το ανθρακικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων μας μπορεί να εκτιμηθεί και μάλιστα υπάρχουν πολλά,
ακόμα και on-line εργαλεία2 που εξυπηρετούν τον σκοπό αυτόν, αλλά ο υπολογισμός του εμπεριέχει
πάντα κάποια αβεβαιότητα αφού είναι δύσκολο να καταγράψουμε όλες τις πιθανές πηγές αερίων του
θερμοκηπίου και να εκτιμήσουμε την αλληλεπίδραση και την αλληλεξάρτηση μεταξύ τους.
Εκτός από το ανθρακικό αποτύπωμα πολύ συχνά γίνεται αναφορά και στο περιβαλλοντικό ή
οικολογικό αποτύπωμα το οποίο είναι ως έννοια πιο γενική αφού περιλαμβάνει όλες τις πιθανές
επιπτώσεις που μπορεί ένα προϊόν/δραστηριότητα να έχει στο περιβάλλον, Εκτός από τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου άλλες επιπτώσεις αφορούν και τη χρήση φυσικών πόρων όπως το νερό
(υδατικό αποτύπωμα). Το οικολογικό αποτύπωμα λαμβάνει επομένως υπόψη τις πολλαπλές συνέπειες

2

Βλ. για παράδειγμα: https://planetbaseddiets.panda.org/impacts-action-calculator/greece
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που μπορεί να έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον και όχι μόνο τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου.
Τέλος, επισημαίνεται ότι για να είναι δυνατή η εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος θα πρέπει να
προστεθούν οι εκπομπές του συνόλου των αερίων του θερμοκηπίου. Για να είναι αυτό δυνατό, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) κάθε αερίου. Το GWP
καθιστά εφικτή τη σύγκριση της επίπτωσης στον πλανήτη από τα επιμέρους αέρια του θερμοκηπίου και
μετρά την ενέργεια που μπορεί να απορροφήσει ένας τόνος αερίου σε μία δεδομένη χρονική περίοδο,
σε σχέση με την ενέργεια που μπορεί να απορροφήσει ένας τόνος CO2. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή
του GWP, τόσο περισσότερο το συγκεκριμένο αέριο συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας του
πλανήτη σε σύγκριση με το CO2. Η χρονική περίοδος που συνήθως χρησιμοποιείται είναι τα 100 χρόνια.
Το GWP επομένως του CO2 είναι 1, καθώς είναι το αέριο αναφοράς (IPCC, 2006).
Το CO2 παραμένει στην ατμόσφαιρα για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο και επομένως η μείωση της
συγκέντρωσής του σε αυτή είναι μια διαδικασία πολύ αργή. Το CH4 εμφανίζει GWP από 28-36 και έχει
διάρκεια ζωής περίπου μια δεκαετία, πολύ μικρότερη από το CO2. Από την άλλη μεριά το CH4 έχει τη
δυνατότητα να απορροφά περισσότερη ενέργεια σε σχέση με το CO2. Το GWP λαμβάνει υπόψη και τις
δύο αυτές παραμέτρους (δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας και διάρκεια ζωής) καθώς και άλλες
δευτερεύουσες διαφορές (όπως το γεγονός ότι το CH4 είναι πρόδρομη ουσία για το όζον που αποτελεί
επίσης αέριο του θερμοκηπίου) και εκφράζει το καθαρό αποτέλεσμα αυτών. Το N2O έχει GWP 265-298
φορές μεγαλύτερο από το CO2 σε περίοδο αναφοράς 100 χρόνια (ΕPA3). Το GWP χρησιμοποιείται για
την μετατροπή όλων των αερίων σε CO2-eq, ώστε να μπορεί να είναι δυνατός ο υπολογισμός του
αθροίσματός τους, δηλαδή του ανθρακικού αποτυπώματος που εκφράζεται σε κιλά CO2-eq.
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε αμφισβητηθεί η συμβολή των ανθρωπογενών
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην κλιματική αλλαγή. Η IPCC (2014) στην πέμπτη αναφορά

3

https://www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials
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για την κλιματική αλλαγή, έχει καταλήξει (με 95% πιθανότητα) ότι η αύξηση της θερμοκρασίας
του πλανήτη έχει ανθρωπογενείς αιτίες. Οι οικονομικές δραστηριότητες πάνω στις οποίες στηρίζεται
ο πολιτισμός μας έχει σχεδόν διπλασιάσει τη συγκέντρωση CO2 τα τελευταία 150 χρόνια. Είναι
επομένως, πλέον κοινώς αποδεκτό στην επιστημονική κοινότητα ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα και
οι εκπομπές αερίων όπως το CO2, το CH4 και το N2O ευθύνονται για την αύξηση της θερμοκρασίας του
πλανήτη.

Πρωτογενής παραγωγή και κλιματική αλλαγή.
Έχει ήδη αναφερθεί η ύπαρξη μιας αμφίδρομης σχέσης μεταξύ της γεωργίας και της κλιματικής
αλλαγής. Η υπερθέρμανση του πλανήτη αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα γεωργικά
παραγωγικά συστήματα και οι επιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, δεν θα είναι
το ίδιο έντονες σε όλες τις περιοχές του πλανήτη και για όλες τις καλλιέργειες (Parry et al., 2004).
Η ύπαρξη υψηλής συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα επηρεάζει όπως είναι αναμενόμενο την
απόδοση των καλλιεργειών. Αν και κάποια αποτελέσματα ερευνών επισημαίνουν ότι η υψηλή
συγκέντρωση CO2 μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών, παράγοντες όπως οι περιορισμοί σε
νερό και θρεπτικά στοιχεία, που συνεπάγεται η αύξηση της θερμοκρασίας, αντισταθμίζουν και
υπερκαλύπτουν οποιαδήποτε θετική επίδραση (ΕΕΑ, 2017).
Επιπλέον, ακραίες καιρικές συνθήκες όπως η παρατεταμένη ξηρασία, οι πλημμύρες, οι πολύ υψηλές
θερμοκρασίες οδηγούν ακόμα και σε ολική καταστροφή σοδειών με άμεσο αποτέλεσμα ακόμα και στην
ίδια την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και νοικοκυριών αλλά και στην
επάρκεια τροφής. Επιπλέον, οι συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας και υγρασίας και η υψηλή
συγκέντρωση CO2 μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση ζιζανίων, μυκήτων και άλλων ασθενειών και να
απειλήσουν την ισορροπία των αγρο-οικοσυστημάτων και την αγροτική βιοποικιλότητα.
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Τέλος, η αύξηση του CO2

μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ίδιας της θρεπτικής αξίας των

παραγόμενων προϊόντων και συγκεκριμένα στη μείωση περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη καθώς και σε
απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία (ΕΕΑ, 2017).
Από την άλλη μεριά, εκτιμάται ότι οι γεωργικές καλλιέργειες συμμετέχουν με ποσοστό 27% στο σύνολο
των εκπομπών της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων4. Η γεωργική δραστηριότητα είναι μάλιστα η βασική
ανθρωπογενής πηγή για το Ν2O αλλά και CH4.
Η γεωργία επιβαρύνει το περιβάλλον, όχι μόνο κατά την καλλιέργεια των φυτών και την εκτροφή των
ζώων αλλά και κατά την παραγωγή όλων των εισροών που χρησιμοποιούνται σε αυτή (π.χ. των
λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων). Εκτιμάται μάλιστα ότι η παραγωγή των εισροών που
χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια αποτελεί το 9% της συνολικής απαιτούμενης ενέργειας των
αροτραίων καλλιεργειών (100-200MJ/ τόνο προϊόντος) και το 3% του GWP αυτών (Audsley et al.,
2009).
Αξίζει ακόμη να επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της
αλυσίδας παραγωγής τροφίμων αφορά για τα περισσότερα προϊόντα την πρωτογενή παραγωγή (Poore
& Nemecek, 2018; Minx et al., 2008). Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου τόσο μεταξύ προϊόντων όσο και μεταξύ παραγωγών και τρόπων παραγωγής
αφήνοντας πολλά περιθώρια βελτίωσης και μετριασμού των εκπομπών στον πρωτογενή τομέα με την
εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών.
Τέλος, επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα, το ποσοστό συμμετοχής της γεωργίας στο σύνολο των
ανθρωπογενών εκπομπών έφτανε το 2017 το 8,23%5 αφού μειώθηκε κατά περίπου 22,6% σε σύγκριση
με τα επίπεδα του 1990 (Ministry of Environment and Energy, 2019). Η μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου οφείλεται κυρίως στη μείωση των εκπομπών Ν2Ο στα γεωργικά εδάφη, λόγω της

4

https://ourworldindata.org/food-ghg-emissions
Το ποσοστό υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο της IPCC (2006), χωρίς να συνυπολογίζεται το LULUCF και να
αποδίδονται στη γεωργία οι εκπομπές που σχετίζονται με την παραγωγή των χρησιμοποιούμενων εισροών – prechain
emissions)
5
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μείωσης στη χρήση συνθετικών αζωτούχων λιπασμάτων αλλά και στη μείωση των εκτρεφόμενων
ζώων. Η μείωση της χρήσης συνθετικών αζωτούχων λιπασμάτων αποδίδεται κυρίως στην αύξηση της
βιολογικής γεωργίας, στην υψηλή τιμή των λιπασμάτων και τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών για την
προώθηση ορθών πρακτικών σε ότι αφορά τη χρήση εισροών (βλ. Εικόνα 2 και Εικόνα 3).
Εικόνα 2. Διαχρονική εξέλιξη των εκπομπών από τη γεωργία στην Ελλάδα (έτη 1990-2018)
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Πηγή στοιχείων: FAO6 (2017), επεξεργασία συγγραφέων
Εικόνα 3. Σύνθεση των εκπομπών από τη γεωργία στην Ελλάδα (μέσος όρος ετών 1990-2018)
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Κοπριά που εναποτίθεται στο βοσκότοπο
Διαχείριση κοπριάς
Καλλιέργεια ρυζιού
Συνθετικά λιπάσματα

5,41%

Πηγή στοιχείων: FAO (2017), επεξεργασία συγγραφέων

6

http://www.fao.org/faostat/en/#data
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Ζωική παραγωγή και περιβάλλον.
Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη ζωική παραγωγή. Οι επιπτώσεις του
φαινομένου στα εκτρεφόμενα ζώα είναι άμεσες αφού επηρεάζεται τόσο η φυσιολογία, ο μεταβολισμός
και η υγεία αυτών (θερμικό σοκ και ασθένειες) όσο και η αναπαραγωγή και η παραγωγική τους
ικανότητα (Thornton et al., 2009; Nardone et al., 2010). Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη
διαθεσιμότητα και την ποιότητα των ζωοτροφών, τη σύνθεσή τους και την περιεκτικότητά τους σε
θρεπτικά στοιχεία καθώς και τη σύνθεση και διαθεσιμότητα των βοσκήσιμων εκτάσεων (Thornton et al.,
2009).
Τα ζωικά παραγωγικά συστήματα επηρεάζονται από τη μείωση του διαθέσιμου νερού και της
βιοποικιλότητας (απώλεια γενετικού υλικού) (Thornton et al., 2009; Nardone et al., 2010). Επιπλέον,
στις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής πρέπει να συνεκτιμηθεί η μεταβολή της ίδιας της δομής και των
χαρακτηριστικών των παραγωγικών συστημάτων. Η μεταβολή αυτή συμβαίνει ως επακόλουθο της
εντατικοποίησης των παραγωγικών συστημάτων που αναγκάζονται να μειώσουν (ή δεν μπορούν να
αυξήσουν) το έδαφός που χρησιμοποιούν και υποκαθιστούν αυτόν τον παραγωγικό συντελεστή με την
αύξηση της εργασίας και του κεφαλαίου. Έτσι από εκτατικά μετατρέπονται σε πιο εντατικά (Thornton et
al., 2009).
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει σε διαφορετικό βαθμό τα
διάφορα συστήματα ζωικής παραγωγής, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στις
διάφορες ενέργειες μετριασμού των αερίων του θερμοκηπίου, αφού μπορεί να επηρεάσει σημαντικά
την επάρκεια τροφής καθώς και τη βιωσιμότητα της δραστηριότητας και των περιοχών που στηρίζονται
σε αυτή.
Οι Nardone et al (2010) αναμένουν ότι από την κλιματική αλλαγή θα επηρεαστούν κυρίως τα εκτατικά
συστήματα που στηρίζονται στη διαθεσιμότητα βοσκήσιμης ύλης, τα οποία όμως αφορούν το 70% των
εκτρεφόμενων ζώων, παράγουν τα 2/3 του γάλακτος και κρέατος και εντοπίζονται κυρίως σε
αναπτυσσόμενες περιοχές. Από την άλλη μεριά τα εντατικά παραγωγικά συστήματα που αφορούν
κυρίως την εκτροφή πουλερικών και χοίρων και δευτερευόντως την παραγωγή βόειου κρέατος και
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γάλακτος, αναμένεται να επηρεαστούν σε μικρότερο βαθμό από την κλιματική αλλαγή. Τα συστήματα
αυτά παράγουν το 70% των πουλερικών, το 55% του χοιρινού κρέατος και το 60% των αυγών.
Σε ότι αφορά την επίδραση της ζωικής παραγωγής στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον
FAO7 το ποσοστό συμμετοχής της στις συνολικές ανθρωπογενείς εκπομπές παγκοσμίως φτάνει το
14.5%. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι στη βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλη απόκλιση σχετικά με το
ποσοστό συμμετοχής της ζωικής παραγωγής στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
(Herrero et al., 2011; O’ Mara, 2011). Οι βασικοί λόγοι για τις αποκλίσεις αυτές οφείλονται κυρίως στην
έλλειψη συνέπειας όσον αφορά την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία και τις πηγές αερίων του θερμοκηπίου
που καταλογίζονται στη ζωική παραγωγή μεταξύ των διαφόρων ερευνών.
Έτσι για παράδειγμα οι Steinfeld et al. (2006), που χρησιμοποιούν τη μέθοδο της Ανάλυση του Κύκλου
Ζωής (Life Cycle Assessment-LCA), υπολογίζουν πως το ποσοστό συμμετοχής της ζωικής παραγωγής
στις συνολικές εκπομπές φτάνει το 18% που μεταφράζεται σε σε 7.100 Tg CO2-eq/έτος, ποσότητα
σημαντικά μεγαλύτερη των 4.000-5.000 Tg CO2-eq/έτος που αποδίδονται στη χρήση ορυκτών
καυσίμων. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη η συμμετοχή της κτηνοτροφίας στις συνολικές εκπομπές CO2,
CH4 και N2O είναι 9%, 37% και 65%, αντίστοιχα. Σε ότι αφορά την παραγωγή γάλακτος, ο FAO (2010),
εκτιμά ότι σε αυτή οφείλεται το 4% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως.
Η παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου ανά κατηγορία εκτρεφόμενου ζώου φαίνεται στην Εικόνα 4.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του σχήματος το 65% των συνολικών εκπομπών της ζωικής
παραγωγής οφείλεται στην εκτροφή αγελάδων για παραγωγή κρέατος και γάλακτος, ενώ οι υπόλοιπες
κατηγορίες ζωικού κεφαλαίου συμμετέχουν με σημαντικά μικρότερο ποσοστό που δεν ξεπερνά το 10%.

7

http://www.fao.org/news/story/en/item/197623/icode/
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Εικόνα 4. Συμβολή των επιμέρους κατηγοριών ζωικού κεφαλαίου στις συνολικές παγκόσμιες εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου

Πηγή στοιχείων: FAO (2017), επεξεργασία συγγραφέων

Στην Ευρώπη, οι Weiss & Leip (2012) εκτιμούν ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ-27,
σύμφωνα με την ανάλυση LCA, φτάνει τους 623–852 Mt CO2-eq, με τους 182–238 Mt CO2-eq (28-29%)
να προέρχονται από την παραγωγή βόειου κρέατος, τους 184-240 Mt CO2-eq (28-30%) από την
παραγωγή αγελαδινού γάλακτος και 153–226 Mt CO2-eq (25-27%) από την παραγωγή χοιρινού
κρέατος.
Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι η κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων είναι υπεύθυνη
για το 24% των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων της συνολικής κατανάλωσης στην ΕΕ- 27, (συμβάλλει
με ποσοστό 14% στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη), ενώ συμμετέχει με μόλις 6% στην
οικονομική αξία (Weidema et al., 2008).

Συστήματα

παραγωγής

τροφίμων

και

φιλοπεριβαλλοντικές

πρακτικές

στη

γεωργία-

κτηνοτροφία.
Ο ρόλος της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στη δημιουργία και την αντιμετώπιση του φαινομένου της
κλιματικής αλλαγής αλλά και ή ανάγκη προσαρμογής των δραστηριοτήτων στις νέες κλιματολογικές
συνθήκες, έχει οδηγήσει την επιστημονική κοινότητα στην εξεύρεση και ανάδειξη φιλο- περιβαλλοντικών
πρακτικών και παραγωγικών συστημάτων.

24

Στην ίδια κατεύθυνση και με σκοπό την επίτευξη του στόχου που εκφράζεται μέσα από την Πράσινη
Συμφωνία (Green Deal)8 και αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικής ουδετερότητας μέχρι το έτος 2050,
η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει σε φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες σε όλους τους παραγωγικούς
τομείς, στις μεταφορές, στην ενέργεια αλλά και στη γεωργία.
Η Στρατηγική Από το Αγρόκτημα μέχρι το Πιάτο (Farm to Fork)9 που βρίσκεται στην καρδιά της
Πράσινης Συμφωνίας, θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που
σχετίζονται με τη διατροφή και τη μείωση των επιπτώσεων της στο περιβάλλον. Επισημαίνει δε, ότι από
την πλευρά της παραγωγής η μετάβαση σε μια βιώσιμη αλυσίδα διατροφής συνεπάγεται τη μείωση
της χρήσης λιπασμάτων, την αύξηση της βιολογικής γεωργίας, την αύξηση της βιοποικιλότητας
και την εξασφάλιση καλής διαβίωση των ζώων.
Υπάρχουν διάφορες καλλιεργητικές πρακτικές που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις επιπτώσεις της
γεωργίας στο περιβάλλον. Πρακτικές όπως η εφαρμογή αμειψισποράς (εναλλαγές καλλιεργειών), η
συγκαλλιέργεια (καλλιέργεια δύο ή περισσότερων καλλιεργειών στο ίδιο έδαφος) η χρήση
καλλιεργειών κάλυψης, η εφαρμογή οργανικών λιπασμάτων (π.χ. κοπριάς), η ελαφριά ή
μηδενική κατεργασία εδάφους και η ενσωμάτωση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών σε αυτό
έχουν αναγνωριστεί ως φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές με μεγάλα οφέλη για το έδαφος και
συγκεκριμένα για τη σύστασή και τη δομή του, την περιεκτικότητα του σε οργανική ουσία και θρεπτικά
στοιχεία καθώς και την ικανότητά του να συγκρατεί το νερό.

8

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal): https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-20192024/european-green-deal_el
9
Στρατηγική
από
το
Αγρόκτημα
ως
το
Πιάτο
(Farm
to
Fork
Strategy):
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
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Εικόνα 5. Καλές πρακτικές για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέων

Πολλές από τις πρακτικές αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο και στη μείωση της διάβρωσης του εδάφους,
καθώς αυτό μένει εκτεθειμένο σε καιρικές συνθήκες για πολύ μικρότερη χρονική περίοδο. Η
βιοποικιλότητα του εδάφους αυξάνεται καθώς και οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί σε αυτό. Οι απώλειες σε
θρεπτικά στοιχεία μειώνονται και ως αποτέλεσμα η παραγωγική ικανότητα του εδάφους διατηρείται και
αυξάνεται (Nejadkoorki, 2012).
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Εικόνα 6. Οι αρχές της βιολογικής γεωργίας.

 Η αρχή της υγεία: Η βιολογική γεωργία
οφείλει να διατηρεί και να βελτιώνει την
υγεία του εδάφους, των φυτών, των ζώων,
του ανθρώπου αλλά και του πλανήτη.
 Η αρχή της οικολογίας: Η βιολογική γεωργία
θα πρέπει να σέβεται τα φυσικά
οικοσυστήματα, να συνεργάζεται με αυτά
και να βοηθά στη διατήρησή τους.
 Η αρχή της δικαιοσύνης: Η βιολογική
γεωργία πρέπει να βασίζεται σε σχέσεις που
διασφαλίζουν τη δικαιοσύνη και τον
σεβασμό μεταξύ των ανθρώπων αλλά και με
το περιβάλλον.
 Η αρχή της φροντίδας: Η διαχείριση της
βιολογικής γεωργίας πρέπει να γίνεται με
υπεύθυνο τρόπο και να εξασφάλιζε την
προστασία της υγείας και της ευημερίας των
σημερινών και των μελλοντικών γενεών
καθώς και του περιβάλλοντος.

Πηγή: IFOAM, επεξεργασία συγγραφέων
Η βιολογική γεωργία και η γεωργία χαμηλών εισροών χρησιμοποιεί πολλές από αυτές τις πρακτικές, η
αποτελεσματικότητα των οποίων τόσο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσο και
στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στη βελτίωση της δομής και των ιδιοτήτων του εδάφους στις
βιολογικές καλλιέργειες είναι αποδεδειγμένη (βλέπε για παράδειγμα Mondelaers et al, 2009). Πρόσφατα
ερευνητικά αποτελέσματα αποδεικνύουν επίσης ότι οι πρακτικές αυτές μπορούν υπό συνθήκες να
μειώσουν και το κόστος παραγωγής αλλά και να βελτιώσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών, δίνοντας
έτσι ένα επιπλέον κίνητρο για την υιοθέτησή τους (Hoffman et al., 2018; SOLMACC, 2015)

και

απάντηση στην κριτική που ασκείται σε ότι αφορά τη βιωσιμότητα της βιολογική παραγωγής σε
συνάρτηση με τις αποδόσεις που εμφανίζει (βλέπε π.χ. Connor, 2008).
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Επιπλέον, στη βιολογική γεωργία οι εκπομπές που σχετίζονται με την παραγωγή και τη χρήση
συνθετικών λιπασμάτων και λοιπών εισροών, για την παραγωγή των οποίων απαιτείται η χρήση μη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μειώνονται (Michos et al.,2012; Kavargiris et al., 2009; Kaltsas et al.,
2007). Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού για πολλές καλλιέργειες η χρήση εισροών
(φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων) αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου (π.χ. Proietti et al., 2014). Από την άλλη μεριά, η χρήση οργανικών λιπασμάτων όπως
κοπριά και κομπόστ, καθώς και η χλωρή λίπανση (χρήση καλλιεργειών με στόχο τον εμπλουτισμό
του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία), βοηθούν στη διατήρηση της δομής του εδάφους και στη
συγκράτηση νερού και θρεπτικών στοιχείων (Mondelaers et al., 2009).
Στις εργασίες τους οι Hoffman et al. (2018) και οι Aguilera et al. (2015) επισημαίνουν τη βελτίωση της
περιβαλλοντικής επίδοσης στη βιολογική γεωργία από την εφαρμογή κατάλληλων αμειψισπορών.
Επιπλέον τα βιολογικά και εκτατικά συστήματα παραγωγής συνδέονται με μεγαλύτερη ικανότητα
συσσώρευσης του άνθρακα στο έδαφος λειτουργώντας έτσι ως καταβόθρες άνθρακα (Venkat, 2012)10.
Ένα μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος από τα βιολογικά παραγωγικά συστήματα είναι ότι αυτά ενισχύουν
τη βιοποικιλότητα. Στη βιολογική γεωργία αξιοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό τοπικές ποικιλίες,
ανθεκτικές και καλά προσαρμοσμένες στις συνθήκες κάθε περιοχής. Στα βιολογικά παραγωγικά
συστήματα συναντώνται επίσης συχνότερα πολυκαλλιέργειες. Τέλος, πρακτικές που ευνοούν τη
βιοποικιλότητα όπως είναι η διατήρηση φυτοφρακτών και η απουσία χρήσης χημικών για την
καταπολέμηση ζιζανίων, μυκήτων και εντόμων, προσφέρουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την
εγκατάσταση και ανάπτυξη διαφόρων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας πολλά από τα οποία έχουν
με τη σειρά τους ευνοϊκή επίδραση στις ίδιες τις καλλιέργειες αφού, βοηθούν στην επικονίαση και στην

10

Σύμφωνα με τον FAO, η συσσώρευση άνθρακα είναι η διαδικασία δέσμευσης και ασφαλούς αποθήκευσης άνθρακα από
την ατμόσφαιρα. Σημαντικές καταβόθρες/αποθήκες άνθρακα θεωρούνται τα δάση και το έδαφος.
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βιολογική αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών. Τέλος η βιολογική γεωργία αποτρέπει τη χρήση
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής11.
Στη βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος αναφορών που αφορούν τη σύγκριση βιολογικής και συμβατικής
παραγωγής γεωργικών προϊόντων ως προς την περιβαλλοντική τους επίδοση και τις εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου, ειδικά μετά το 2005 (Lee et al., 2015) , πολλές από αυτές εντοπίζονται και στην
Ελλάδα. Αρκετές από τις βιβλιογραφικές αυτές αναφορές επικεντρώνονται σε δενδρώδεις καλλιέργειες
όπως η ελαιοκαλλιέργεια (Gkisakis et al., 2017; Taxidis et al. 2015; Balafoutis et al., 2014; Kaltsas et
al, 2007), η καλλιέργεια ροδάκινων (Michos et al., 2012), η αμπελοκαλλιέργεια (Balafoutis et al., 2013;
Kavargiris et al., 2009) και η καλλιέργεια κερασιών (Litskas et al., 2011). Στην πλειοψηφία των εργασιών
αυτών οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά εκτάριο είναι μικρότερες στη βιολογική γεωργία σε
σχέση με τη συμβατική και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μειωμένη χρήση λιπασμάτων και
εισροών. Εξαίρεση αποτελούν οι εργασίες των Taxidis et al. (2015) και Gkisakis et al., που δεν
περιγράφουν ιδιαίτερες διαφορές στις εκπομπές ανά εκτάριο μεταξύ του βιολογικού κι συμβατικού
τρόπου παραγωγής .
Σε ότι αφορά τις ετήσιες καλλιέργειες, οι Bilalis et al. (2013), συγκρίνουν τη βιολογική με τη συμβατική
παραγωγή στην καλλιέργεια τομάτας και καλαμποκιού. Και στις δύο περιπτώσεις η βιολογική
καλλιέργεια συνδέεται με τη χρήση λιγότερων εισροών και επομένως ενέργειας και εκπομπών και
προτείνεται ως μέθοδος μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των καλλιεργειών. Η
παραγωγικότητα της ενέργειας φαίνεται επίσης μεγαλύτερή στη βιολογική καλλιέργεια παρά το γεγονός
ότι η παραγωγή στο σύνολό της ήταν μικρότερη. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι εισροές
χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά στη βιολογική παραγωγή και δε γίνεται αλόγιστη χρήση αυτών.
Ανάλογα αποτελέσματα επισημαίνουν και οι Zafiriou et al. (2012) που μελετούν τη διαφορά στην
κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές μεταξύ συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών καθώς και
καλλιεργειών ολοκληρωμένης διαχείρισης σπαραγγιών και επισημαίνουν τη σημασία της βιολογικής

11

Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η βιολογική γεωργία φαίνονται στην Εικόνα 6.

29

γεωργίας για το περιβάλλον. Οι Foteinis et al., (2006) εκτιμούν τις συνολικές εκπομπές ανά εκτάριο στη
βιολογική και συμβατική καλλιέργεια μαρουλιού επιβεβαιώνοντας ότι αυτές είναι χαμηλότερες -κατά
15%- στη βιολογική παραγωγή σε σχέση με τη συμβατική. Επισημαίνουν όμως την ανάγκη αύξησης
της παραγωγικότητας στο βιολογικό σύστημα παραγωγής, τονίζοντας παράλληλα ότι στο συμβατικό
παρουσιάζονται έντονα προβλήματα ευτροφισμού λόγω των υψηλών ποσοτήτων λιπασμάτων που
χρησιμοποιούνται.
Οι μειωμένες εκπομπές ανά εκτάριο στη βιολογική παραγωγή επιβεβαιώνονται και για τις καλλιέργειες
σιτηρών (Chiriacò et al., 2017; Gutiérrez et al., 2017). Οι Gutiérrez et al. (2017) αναφέρουν επίσης
υψηλότερη αποτελεσματικότητά στη χρήση των εισροών στη βιολογική σε σχέση με τη συμβατική
καλλιέργεια σιτηρών στην Ισπανία, χρησιμοποιώντας μία διαφορετική μεθοδολογία (DEA-Data
Envelopment Analysis). Από την ανάλυσή τους προκύπτει πως υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης
στη χρήση των πόρων που θα οδηγούσε σε μεγάλη μείωση των εκπομπών ειδικά στη συμβατική
παραγωγή. Εξαίρεση στις μειωμένες εκπομπές ανά εκτάριο στη βιολογική καλλιέργεια έναντι της
συμβατικής αποτελεί σύμφωνα με την έρευνα των Aguilera et al. (2015) η καλλιέργεια ρυζιού, που είναι
έτσι και αλλιώς ιδιαίτερη λόγω των αυξημένων αερίων CH4 που σχετίζονται με αυτή.
Τέλος, οι Kontopoulou et al. (2015), επισημαίνουν τις μειωμένες εκπομπές N2O ανά εκτάριο στη
βιολογική καλλιέργεια φασολιού σε σχέση με τη συμβατική (363 κιλά/ ha έναντι 455 κιλά/ ha, αντίστοιχα),
τονίζουν όμως και αυτοί την ανάγκη μεγιστοποίησης της απόδοσης στα βιολογικά συστήματα
παραγωγής.
Η Εικόνα 7 που ακολουθεί συνοψίζει τους τρόπους με τους οποίους η βιολογική γεωργία μπορεί να
βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της
παραγωγής τροφίμων στο περιβάλλον.
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Εικόνα 7. Βιολογική γεωργία και κλιματική αλλαγή

Πηγή: IFOAMΕπεξεργασία συγγραφέων

Άλλη μια πρακτική που διερευνάται ως προς τη δυνατότητα μείωσης των περιβαλλοντικών
επιβαρύνσεων

στη

γεωργία

είναι

η

συγκαλλιέργεια.

Χαρακτηρίζεται

από

μεγαλύτερη

αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων και εισροών, για το λόγο αυτό, θεωρείται ένα μοντέλο
βιώσιμης γεωργίας χαμηλών εκπομπών. Οι de Jesus et al. (2020) διερευνούν τις άμεσες και έμμεσες
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και το αποτύπωμα άνθρακα ανά κιλό λαχανικών που παράγονται
σε συγκαλλιέργεια σε σχέση με την μονοκαλλιέργεια. Τα παραγωγικά συστήματα που συγκρίθηκαν ήταν
η μονοκαλλιέργεια μαρουλιού και η συγκαλλιέργεια μαρουλιού και αγγουριού, καθώς και η
συγκαλλιέργεια ντομάτας και μαρουλιού. Και στις δύο περιπτώσεις συγκαλλιέργειας, οι εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου ήταν περίπου 35% χαμηλότερες σε σχέση με τη μονοκαλλιέργεια, κυρίως
λόγω της χαμηλής χρήσης λιπασμάτων στην πολυκαλλιέργεια. Το αποτύπωμα άνθρακα ανά κιλό
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παραγόμενων λαχανικών στη συγκαλλιέργεια ήταν

0,105 κιλά CO2-eq, περίπου πέντε φορές

χαμηλότερο από αυτό της μονοκαλλιέργειας (0,516 κιλά CO2-eq ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος). Τα
αποτελέσματά αυτά επιβεβαιώνουν ότι η συγκαλλιέργεια λαχανικών μπορεί να οδηγήσει σε μετριασμό
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Τέλος, εκτός από το καλλιεργούμενο είδος και τις πρακτικές της καλλιέργειας η βιβλιογραφία επισημαίνει
επίσης ότι σημαντική επίδραση στα αέρια του θερμοκηπίου μπορεί αν έχει και η επιλογή της
κατάλληλης ποικιλίας (βλ. για παράδειγμα Savvas et al., 2016).
Σε ότι αφορά τη ζωική παραγωγή, τα εντατικά παραγωγικά συστήματα εμφανίζονται στη βιβλιογραφία
να συνδέονται με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος σε σχέση με τα
εκτατικά. Ο FAO (2010) υπολογίζει το αποτύπωμα του άνθρακα στο γάλα από 1,3 έως 7,6 κιλά CO 2eq ανά κιλό προϊόντος, με τη μικρότερη τιμή να αντιστοιχεί σε εντατικά και την μεγαλύτερη σε
περισσότερο εκτατικά παραγωγικά συστήματα. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι η υψηλή παραγωγικότητα
στα εντατικά παραγωγικά συστήματα που φτάνει έως και τους 9 τόνους γάλα ανά παραγωγική αγελάδα
σε σύγκριση με τα εκτατικά στα οποία η παραγωγή μπορεί να εμφανίζεται σημαντικά μειωμένη (έως και
250 κιλά/ζώο).
Ομοίως, οι Shortall & Barnes (2013), σε έρευνά τους σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Σκωτίας
επισημαίνουν ότι η αποτελεσματικότητα είναι μεγαλύτερη στις μεγάλες φάρμες με μεγάλη παραγωγή
γάλακτος σε σχέση με τις πιο μικρές. Αντίστοιχα οι εκπομπές ανά κιλό προϊόντος είναι μικρότερες στις
φάρμες αυτές. Οι Jones et al. (2014) υπολογίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα του κρέατος σε διάφορα
παραγωγικά συστήματα της Ουαλίας και της Αγγλίας και βρίσκουν ότι αυτό είναι χαμηλότερο στις
πεδινές από ότι σε ορεινές και εκτατικές εκμεταλλεύσεις.
Από την άλλη όμως μεριά τα εκτατικά παραγωγικά συστήματα παρουσιάζουν αυξημένη
ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα στους βοσκοτόπους (Thornton et al.,2009). Την υψηλή ικανότητα
αποθήκευσης άνθρακα στους βοσκοτόπους των εκτατικών παραγωγικών συστημάτων επιβεβαιώνουν
και οι Pretty & Ball (2001). Oι Halberg et al. (2010) στην έρευνά τους που αφορά την παραγωγή
βιολογικού και συμβατικού χοιρινού κρέατος επισημαίνουν ότι το ανθρακικό αποτύπωμα ανά κιλό
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παραγόμενου κρέατος είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση της βιολογικής παραγωγής (πιο εκτατικά
παραγωγικά συστήματα) κατά 7-22% όταν στην ανάλυση δε λαμβάνεται υπόψη η συσσώρευση
άνθρακα στο έδαφος. Η εικόνα όμως αντιστρέφεται πλήρως όταν η συσσώρευση αυτή λαμβάνεται
υπόψη, οδηγώντας σε μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στη βιολογική παραγωγή κάτω
από το επίπεδο της συμβατικής.
Σε έρευνα που αφορά την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων
της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από αυτές,
οι Sintori et al. (2019a) εκτιμούν ότι οι προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας εμφανίζουν υψηλή
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα, αν και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Επισημαίνουν όμως ότι
η υψηλή αυτή αποτελεσματικότητα μπορεί να επιτευχθεί τόσο από τις εντατικές εκμεταλλεύσεις που
εμφανίζουν υψηλή παραγωγικότητα όσο και από τις εκτατικές εκμεταλλεύσεις χαμηλών εισροών που
αξιοποιούν κυρίως βοσκότοπους για την διατροφή των ζώων.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι δεν είναι σαφής η επίδραση της εντατικοποίησης των συστημάτων
ζωικής παραγωγής στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από αυτές. Ένα μεγάλο
μέρος της βιβλιογραφίας αναφέρει ότι η αύξηση της παραγωγής, που συμβαίνει στις εντατικές
εκμεταλλεύσεις οδηγεί σε μείωσή του ανθρακικού αποτυπώματος ανά μονάδα παραγόμενου
προϊόντος. Από την άλλη μεριά η συνεχής εντατικοποίηση μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα
αέρια του θερμοκηπίου (Crosson et al., 2011). Μπορεί για παράδειγμα να οδηγήσει σε υπερβολική
χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και σε αύξηση των εκπομπών σε επίπεδα που δεν μπορούν να
αντισταθμιστούν από ανάλογη αύξηση της παραγωγικότητας. Επίσης, πολλές έρευνες, όπως έχουμε
ήδη επισημάνει, δε λαμβάνουν υπόψη τη συσσώρευση άνθρακα που μπορεί να λάβει χώρα στους
βοσκοτόπους των εκτατικών εκμεταλλεύσεων και που μπορεί να μειώσει σημαντικά το ανθρακικό
αποτύπωμα του παραγόμενου γάλακτος και κρέατος (Schils et al., 2005).
Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι, το κρέας που προέρχεται από την εκτροφή μηρυκαστικών
(μοσχαρίσιο, αιγοπρόβειο) εμφανίζει μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από το χοιρινό κρέας και
τα πουλερικά (βλέπε Ενότητα 4). Όμως τα μηρυκαστικά αξιοποιούν εκτάσεις, κυρίως βοσκότοπους,
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που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν εναλλακτικά και δεν μπορούν να καλλιεργηθούν. Σε αντίθεση η
διατροφή των χοίρων και των πουλερικών, τα οποία εμφανίζουν μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα
(Βλέπε Ενότητα 4), στηρίζεται στην καλλιέργεια σιτηρών για παραγωγή ζωοτροφών και επομένως
δεσμεύει εκτάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή τροφής για τον άνθρωπο
(Pitesky et al., 2009; Williams et al., 2006; Zervas & Tsiplakou, 2012). Επιπλέον, οι βοσκότοποι που
καλύπτονται από πολυετή φυτά, λειτουργούν σε μεγαλύτερο βαθμό ως αποθήκες CO2, σε σχέση με τις
ετήσιες καλλιέργειές σιτηρών για παραγωγή ζωοτροφών και αυτό πρέπει να συνεκτιμηθεί κατά τη
σύγκριση του ανθρακικού αποτυπώματος μεταξύ του κρέατος από μηρυκαστικά και μονογαστρικά ζώα.

Η επίδραση της εντοπιότητας και της εποχικότητας στο ανθρακικό αποτύπωμα των τροφίμων
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι όσο πιο μεγάλη είναι η απόσταση που πρέπει να μεταφερθεί ένα προϊόν από
τον τόπο παραγωγής του μέχρι τον τόπο κατανάλωσης, τόσο πιο μεγάλη είναι και η περιβαλλοντική
επιβάρυνση και συγκεκριμένα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που «συνοδεύουν» το προϊόν αυτό
(Röös & Karlsson, 2013; Xue et al. 2020). Η επίδραση όμως που θα έχουν τα «τροφοχιλιόμετρα»,
όπως συνηθίζεται να αποκαλείται αυτή η απόσταση, στο τελικό ανθρακικό αποτύπωμα των προϊόντων
εξαρτάται από το μέσο μεταφοράς (αεροπλάνο, τρένο, φορτηγό ή πλοίο) και το είδος του προϊόντος. Η
έρευνα των Lo-Iacono-Ferreira et al., (2020) έδειξε ότι η αποθήκευση και μεταφορά 1.000 τόνων
οπωροκηπευτικών οδικώς από την Αλμερία της Ισπανίας μέχρι τις κεντρικές Ευρωπαϊκές αγορές,
συνεισφέρει από 58 έως 130 τόνους CO2 -eq ανάλογα με το προϊόν και τον προορισμό. Η μεγαλύτερη
περιβαλλοντική επιβάρυνση σχετίζεται με τη μεταφορά προϊόντων με το αεροπλάνο (Stoessel et al.,
2012). Ακολουθεί η μεταφορά με φορτηγό, ενώ προϊόντα που μεταφέρονται από θαλάσσης ή με τρένο
έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα (Barilla, 2016).
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι το περιβαλλοντικό κόστος από τη μεταφορά των προϊόντων
κατέχει σημαντικό ποσοστό στο ανθρακικό τους αποτύπωμα μόνο στην περίπτωση των προϊόντων με
χαμηλές εκπομπές κατά την παραγωγή, όπως για παράδειγμα κάποια φρούτα και λαχανικά. Για τα
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προϊόντα για τα οποία οι εκπομπές που συνδέονται με την παραγωγή τους είναι υψηλές, οι επιπλέον
εκπομπές από τη μεταφορά των προϊόντων έχουν δευτερεύουσα σημασία (Barilla, 2016).
Εικόνα.8. Εκπομπές σε g CO2 -eq / τονοχιλιόμετρο12

Πηγή στοιχείων: Barilla (2016), επεξεργασία συγγραφέων

Παρά το γεγονός ότι το ανθρακικό αποτύπωμα των τροφίμων αυξάνεται με τη μεταφορά σε μεγάλη
απόσταση, πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να εισάγονται
προϊόντα από περιοχές στις οποίες όμως παράγονται με χαμηλό περιβαλλοντικό κόστος, παρά να
καταναλώνονται ντόπια προϊόντα των οποίων η παραγωγή τους συνεπάγεται αυξημένες εκπομπές
(Stoessel et al., 2012). Παράδειγμα αποτελεί η παραγωγή εκτός εποχής λαχανικών σε θερμοκήπια του
Νότου και η εισαγωγή και κατανάλωση αυτών από χώρες του Βορρά (Xue et al. 2020). Το
περιβαλλοντικό όφελος από την παραγωγή των προϊόντων στις περιοχές που εμφανίζουν υψηλή
παραγωγικότητα και άρα συγκριτικό πλεονέκτημα επισημαίνεται και από τους Webb et al. (2013).

12

Μονάδα μέτρησης για τα μεταφερόμενα προϊόντα, Αναφέρεται στη μεταφορά ενός τόνου εμπορεύματος σε
απόσταση ενός χιλιομέτρου.
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Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, η παραγωγή προϊόντων σε θερμοκήπια που απαιτούν
θέρμανση αυξάνουν σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα των λαχανικών (Röös & Karlsson, 2013;
Barla et al., 2020; Xue et al., 2020). Οι Stoessel et al., (2012) μελέτησαν την περίπτωση 34 φρούτων
και λαχανικών που πωλούνται σε κατάστημα λιανικής της Ελβετίας, ως προς το περιβαλλοντικό τους
αποτύπωμα και τους αποτελεσματικότερους τρόπους μείωσης αυτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας
τους δείχνουν ότι με την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών εποχής μπορεί να επιτευχθεί η
μεγαλύτερη μείωση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Λιγότερο σημαντικό ρόλο παίζει η μεταφορά,
όμως σημαντική μείωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μπορεί να επιτευχθεί με τη μείωση της
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών

που μεταφέρονται με αεροπλάνο. Οι Ntinas et al. (2017)

υπολόγισαν ότι ενώ το ανθρακικό αποτύπωμα της τομάτας υπαίθρου κυμαίνεται μεταξύ 0.1–0.5 κιλά
CO2-eq, η τομάτα που παράγεται σε θερμοκήπιο εμφανίζει εκπομπές που κυμαίνονται από 0.4–10.1
κιλά CO2-eq.
Μια καλή πρακτική για την παραγωγή εκτός εποχής λαχανικών σε θερμοκήπια είναι η χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Ntinas et al., 2017). Σε συνδυασμό με την αύξηση των αποδόσεων, η
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες μπορεί να μειώσει το ανθρακικό
αποτύπωμα των προϊόντων ακόμη και στο επίπεδο των κηπευτικών υπαίθρου. Συγκεκριμένα, οι Ntinas
et al., (2020) εκτιμούν ότι η χρήση ανανεώσιμων πηγών για την κάλυψη 50% των απαιτήσεων σε
ενέργεια στα θερμοκήπια μπορεί να μειώσει τις εκπομπές κατά 53.6%.
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα
στην παραγωγή εκτός εποχής λαχανικών, καθώς λόγω του κλίματός της δεν απαιτεί σημαντική
κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση (Xue et al. 2020).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τόσο το κριτήριο της εντοπιότητας όσο και της εποχικότητας πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή τροφίμων προς κατανάλωση. Η επιλογή εποχικών προϊόντων,
τοπικά παραγόμενων αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος
για την πλειοψηφία των προϊόντων. Ειδικότερα για την χώρα μας όμως, και η κατανάλωση προϊόντων
θερμοκηπίου δεν φαίνεται να αυξάνει σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα, ειδικά στην περίπτωση που
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δεν απαιτείται ενέργεια για θέρμανση ή χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα
θερμοκήπια. Επιπλέον, η κατανάλωση τοπικών προϊόντων έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την
τοπική οικονομία και κοινωνία.

Μετά το αγρόκτημα και μέχρι το πιάτο: πρόσθετες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα
περισσότερα τρόφιμα αφορά την πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή τις εκπομπές που συνδέονται με την
καλλιέργεια των φυτών ή την εκτροφή των ζώων. Στη βιβλιογραφία επισημαίνεται ότι πάνω από τα δύο
τρίτα του συνόλου των εκπομπών των προϊόντων διατροφής καταλαμβάνουν οι εκπομπές «μέχρι την
πύλη της εκμετάλλευσης» (Farm gate) (Biswas & Naude, 2016; Aan Den Toorn et al., 2017).Το
ποσοστό όμως των εκπομπών που αντιστοιχεί στην επεξεργασία, συσκευασία και μεταφορά της
τροφής δεν είναι σταθερό για όλα τα τρόφιμα αλλά ποικίλει ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά
αυτών, την τελική τους μορφή και τη χώρα παραγωγής τους (Notarnicola et al., 2017) και μπορεί σε
κάποιες περιπτώσεις να είναι πολύ υψηλό, όπως έχει ήδη επισημανθεί για την περίπτωση της
μεταφοράς. Είναι επομένως σημαντικό να υιοθετούνται μέτρα για την μείωση των εκπομπών σε όλα τα
στάδια της αλυσίδα παραγωγής τροφίμων.
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται παραδείγματα εκπομπών κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής τριών
προϊόντων που καταναλώνουμε καθημερινά, το ψωμί, το ελαιόλαδο και το κρέας.

Ο Πίνακας 1.

περιλαμβάνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά στάδιο, που συνδέονται με την παραγωγή
ενός κιλού ψωμιού ολικής άλεσης, τόσο στην περίπτωση που το σιτάρι που χρησιμοποιείται είναι
βιολογικό όσο και στην περίπτωση του συμβατικού σιταριού. Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι
ποσοστό πάνω από 51% των εκπομπών για τη συμβατική και πάνω από 63% στην περίπτωση της
βιολογικής παραγωγής αφορά την καλλιέργεια του σιταρίου. Ακολουθεί το στάδιο της παρασκευής του
ψωμιού και η μεταφορά στα καταστήματα λιανικής. Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται η σημασία που
έχει η πρωτογενής παραγωγή στις συνολικές εκπομπές ενός τρόφιμου αλλά και η υψηλή συμμετοχή
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των logistics στις συνολικές εκπομπές αφού επιβαρύνουν και κατά τη μεταφορά του τελικού προϊόντος
στα καταστήματα αλλά και κατά τη μεταφορά της πρώτης ύλης στο παρασκευαστήριο.

Πίνακας 1. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για κάθε στάδιο παραγωγής και διανομής ψωμιού ολικής
άλεσης με βιολογικό και συμβατικό σιτάρι.

Πηγή: Chiriacò et al. (2017), επεξεργασία συγγραφεών

Σε ανάλογα αποτελέσματα καταλήγουν και οι Tsarouchas et al. (2015) στη μελέτη τους που αφορά ένα
προϊόν που απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη επεξεργασία, το ελαιόλαδο. Η μελέτη αφορά την Ελλάδα και από
τα αποτελέσματά της προκύπτει ότι η καλλιέργεια των ελιών ευθύνεται για το 40,37% των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου της αλυσίδας παραγωγής ελαιολάδου. Ακολουθούν η παραγωγή και
μεταφορά των μπουκαλιών και στη συνέχεια η ελαιοτρίβιση (22,41% και 21,35%, του συνόλου των
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εκπομπών, αντίστοιχα). Τα τρία αυτά υποσυστήματα αφορούν συνολικά το 85% του συνόλου των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της αλυσίδας παραγωγής.
Το αποτύπωμα του άνθρακα ενός κιλού ελαιολάδου φαίνεται και στον Πίνακα 2. Τα στοιχεία που
απεικονίζονται προέκυψαν από σχετική μελέτη της εταιρίας Σέλλας Ελαιόλαδα και δημοσιεύτηκαν στην
ιστοσελίδα της εταιρίας το 2014. Η μελέτη αποδίδει ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό στις εκπομπές που
σχετίζονται με την ελαιοκαλλιέργεια, ενώ και στη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτει ότι η εμφιάλωση
και η ελαιοτρίβιση αποτελούν επίσης σημαντικές πηγές αερίων του θερμοκηπίου.
Πίνακας 2. Ανθρακικό αποτύπωμα ενός κιλού ελαιολάδου

Πηγή: Σέλλας ελαιόλαδα, https://www.sellas.gr/

Τέλος, στην Εικόνα 9 απεικονίζεται η εφοδιαστική αλυσίδα του κρέατος. Τα βέλη στην εικόνα
απεικονίζουν τη σημασία κάθε σταδίου στο σχηματισμό του συνολικού ανθρακικού αποτυπώματος για
κάθε επιμέρους κατηγορία κρέατος. Όπως προκύπτει από το σχήμα αυτό, στο κρέας των μηρυκαστικών
(μοσχαρίσιο και αιγοπρόβειο) το ανθρακικό αποτύπωμα διαμορφώνεται ουσιαστικά από τις εκπομπές
που συνδέονται με την εκτροφή των ζώων, ενώ στο κοτόπουλο και το χοιρινό κρέας η συμβολή των
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εκπομπών των προηγούμενων σταδίων (pre-chain emissions) καθώς και των εκπομπών των σταδίων
μετά την εκτροφή είναι υψηλότερη (Aan Den Toorn et al., 2017)13.

Εικόνα 9. Εφοδιαστική αλυσίδα κρέατος

Farm gate

* το πράσινο βέλος υποδηλώνει στάδιο που έχει συγκριτικά μικρότερη συμμετοχή στις τελικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,
ενώ το κόκκινο βέλος στάδιο που έχει μεγαλύτερη συμμετοχή.

Πηγή: Aan Den Toorn et al. (2017), Επεξεργασία συγγραφέων.

Όσον αφορά τις απώλειες και απορρίψεις τροφής14 έχουν συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον τα
τελευταία χρόνια. Τα απορρίμματα τροφίμων αφορούν όλη την αλυσίδα παραγωγής τους και έχουν

13

Στο στάδιο Διανομή/Λιανική της Εικόνας 9 συμπεριλαμβάνεται και η συσκευασία των προϊόντων
Ο FAO έχει δώσει σαφείς ορισμούς σχετικά με την απώλεια και τις απορρίψεις τροφίμων: Η απώλεια τροφίμων είναι η
μείωση της ποσότητας ή της ποιότητας των τροφίμων που προκύπτει από αποφάσεις και ενέργειες των προμηθευτών
τροφίμων στην αλυσίδα, εξαιρουμένων των λιανοπωλητών και των καταναλωτών. Αναφέρεται σε τρόφιμα που
απορρίπτονται ή αποτεφρώνονται κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων από τη συγκομιδή έως τη λιανική,
αλλά εξαιρουμένου του επιπέδου λιανικής, και που δεν επανεισέρχονται σε καμία άλλη παραγωγική χρήση, όπως ως
ζωοτροφή ή σπόρος.
14
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διάφορες αιτίες, που δεν είναι κοινές για όλες τις χώρες ή περιοχές.

Σε παγκόσμιο επίπεδο

παρατηρείται το εξής μοτίβο: σε περιοχές με υψηλό εισόδημα οι απορρίψεις και οι απώλειες τροφίμων
είναι μεγαλύτερες στην επεξεργασία, στη διανομή και στην κατανάλωση (νοικοκυριά), ενώ σε περιοχές
με χαμηλό εισόδημα το φαινόμενο είναι μεγαλύτερο στην πρωτογενή παραγωγή και στη διαχείριση του
προϊόντος μετά τη συγκομιδή, κυρίως λόγω έλλειψης υποδομών και τεχνογνωσίας σε ότι αφορά το
χειρισμό του προϊόντος και την αποθήκευσή του, σε συνδυασμό με τις μη ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες
(FAO, 2015).
Από περιβαλλοντική άποψη, δεδομένου ότι απαιτούνται σημαντικοί πόροι για την παραγωγή τροφίμων,
τη μεταφορά, την αποθήκευση, τη διάθεση και την προετοιμασία, τα απορρίμματα τροφίμων είναι
σπατάλη πόρων με προφανείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και για το λόγο αυτό πρέπει να γίνουν
προσπάθειες μείωσης αυτών κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής (Folinas et al. 2013).
Επιπλέον, τα απορρίμματα τροφίμων συνήθως καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και λόγω
της υψηλής βιοαποικοδομησιμότητας συμβάλλουν στην παγκόσμια παραγωγή αερίων θερμοκηπίου.
Επομένως, ένα μέτρο περιορισμού των αερίων του θερμοκηπίου είναι ο περιορισμός των
απορριμμάτων (Abeliotis et al., 2015).
Τονίζεται δε ότι οι απώλειες και απορρίψεις τροφίμων αφορούν ποσοστό περίπου 8% των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων (FAO, 2015). Αριθμητικά το ποσοστό
αυτό αντιστοιχεί σε 4.4 Gt CO2 -eq, δηλαδή περίπου όσο και οι παγκόσμιες εκπομπές από τις οδικές
μεταφορές.

Από την άλλη μεριά, οι απορρίψεις τροφίμων αναφέρονται στη μείωση της ποσότητας ή της ποιότητας των τροφίμων που
προκύπτει από αποφάσεις και ενέργειες εμπόρων λιανικής και καταναλωτών. Οι απορρίψεις τροφίμων αφορούν κυρίως
φρέσκα προϊόντα που απορρίπτονται γιατί δεν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις όσον αφορά το σχήμα, το μέγεθος και το
χρώμα και αφαιρούνται από την αλυσίδα εφοδιασμού κατά τις εργασίες διαλογής. Επίσης, στις απορρίψεις
συγκαταλέγονται και τρόφιμα που βρίσκονται κοντά, κατά ή πέραν της ημερομηνίας "best-before" και απορρίπτονται
εσφαλμένα από τους λιανοπωλητές και τους καταναλωτές (http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data).
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Σύμφωνα με τους Stenmarck et al. (2016), οι απορρίψεις τροφίμων στην Ε.Ε.-28 φτάνουν τα 88
εκατομμύρια τόνους που ισοδυναμούν με 173 κιλά κατά κεφαλήν. Η συνολική ποσότητα τροφίμων στην
Ε.Ε. το 2011 έφτανε περίπου τα 865 κιλά/άτομο, γεγονός που σημαίνει ότι οι απορρίψεις έφτασαν το
20% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι 53% της
συνολικής ποσότητας απορρίψεων αφορά στα νοικοκυριά.
Στην Ελλάδα δεν γίνεται συστηματική καταγραφή των απορρίψεων τροφίμων. Οι Abeliotis et al. (2014)
εκτιμούν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στις απορρίψεις τροφίμων στη χώρα,
στα 5,609,2 Gg CO2-eq.
Οι Abeliotis et al. (2015) επισημαίνουν ότι η μείωση των απορρίψεων των τροφίμων μπορεί να συμβάλει
σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Προκειμένου να αξιολογηθούν οι απορρίψεις
τροφίμων από τα ελληνικά νοικοκυριά, πραγματοποιήσαν έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων
για τα απόβλητα τροφίμων. Με βάση τα δεδομένα αυτά και τον ισολογισμό τροφίμων του FAO (Food
Balance Sheets) της Ελλάδας για το 2009, εκτίμησαν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που
σχετίζονται με τα απορρίψεις τροφίμων στη χώρα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι απορρίψεις αυτές
αντιστοιχούν σε 5672,5 Gg CO2-eq, δηλαδή περίπου με 100 κιλά απορριμμάτων τροφίμων ανά άτομο
ετησίως, εκ των οποίων περίπου 30 κιλά ανά άτομο μπορούν να αποφευχθούν.
Όσον αφορά τη σύνθεση των απορρίψεων τροφίμων στην Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα της WWF15,
μαγειρεμένα φαγητά που περίσσεψαν, λαχανικά-σαλάτες και φρούτα έχουν την πρώτη θέση στις
απορρίψεις και ακολουθούν γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά και τρόφιμα που έληξαν ή χάλασαν.
Αξιοσημείωτο είναι τέλος, ότι όπως προκύπτει από την μελέτη των Ponis et al. (2017), η αυξημένη
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών σχετίζεται με μειωμένες απορρίψεις τροφίμων, σε αντίθεση με την
αυξημένη κατανάλωση κρέατος και αμυλούχων τροφών (ρύζι, ζυμαρικά και πατάτες).

15

Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος «Καλύτερη ζωή»,
http://www.kalyterizoi.gr/sites/kalyterizoi.gr/files/attachment/thema/kalyterizoi_foodwaste_our_opinion.pdf
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Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκε η σχέση
της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων με την κλιματική
αλλαγή και τονίστηκε η σημασία εφαρμογής πρακτικών

που μειώνουν το ανθρακικό αποτύπωμα αυτής. Όμως
όσο σημαντική και αν είναι η συμβολή των γεωργών και
κτηνοτρόφων

στη

μείωση

των

εκπομπών

που

συνδέονται με τη διατροφή, οι δυνατότητές τους είναι
πεπερασμένες, υπό την έννοια ότι κάποια προϊόντα
έχουν μεγαλύτερο ανθρακικό αποτύπωμα από άλλα

ανεξάρτητα από τον τρόπο παραγωγής τους (Poore &
Nemecek, 2019).

Είναι γεγονός ότι τα προϊόντα ζωικής παραγωγής έχουν
μεγαλύτερο

ανθρακικό

αποτύπωμα

από

τα

περισσότερα προϊόντα φυτικής παραγωγής και πως
επιβαρύνουν τον πλανήτη με εκπομπές που οφείλονται
όχι μόνο στο εντερικό μεθάνιο και την κόπρο αλλά και
στη δέσμευση εκτάσεων για τη χρήση ζωοτροφών, τη
μεταφορά των ζωοτροφών και την επεξεργασία των
προϊόντων.
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Αν και οι σύγχρονες πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών από την παραγωγή
τροφίμων οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών μπορούν να δώσουν την
απαιτούμενη ώθηση στην περαιτέρω μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της διατροφής. Η
στρατηγική από το Αγρόκτημα στο Πιάτο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του καταναλωτή κατά τη
μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη αλυσίδα παραγωγής τροφίμων, καθώς αναγνωρίζει ότι η τελευταία δεν
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αλλαγή στον τρόπο διατροφής. Η στρατηγική αναγνωρίζει ότι η
προσαρμογή στις εθνικές διατροφικές οδηγίες μπορεί να μειώσει το διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό
παχυσαρκίας και τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τον σημερινό τρόπο ζωής και διατροφής
ενώ παράλληλα μπορεί να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του αγροδιατροφικού συστήματος.
Πράγματι, η στροφή προς μία διατροφή χωρίς ζωικά προϊόντα θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (aan den Toorn et al, 2020). Οι Poore & Nemecek (2019)
υπολογίζουν ότι η μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για την παραγωγή τροφής που
μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση μιας διατροφής χωρίς ζωικά προϊόντα φτάνει μέχρι και το 49%,
ενώ παράλληλα η υιοθέτηση μιας τέτοιας διατροφής θα μπορούσε να μειώσει τη χρησιμοποιούμενη γή
κατά 76% και τις απαιτήσεις σε νερό κατά 19%, σε σχέση με τα επίπεδα του 2010. Η στροφή προς την
κατανάλωση προϊόντων φυτικής παραγωγής μπορεί εκτός από την μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου να βοηθήσει στην αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος (Hayek et al, 2021) και
στην προστασία της βιοποικιλότητας (Benton et al., 2021).
Η έννοια της βιωσιμότητας στη διατροφή περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: την κοινωνικο-οικονομική, την
περιβαλλοντική και τη διάσταση της υγείας. Το αγροδιατροφικό σύστημα για να είναι βιώσιμο πρέπει
να εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό οικονομικό αποτέλεσμα στους εμπλεκόμενους και να βελτιώνει την
κοινωνική συνοχή, να σέβεται το φυσικό περιβάλλον και να προάγει την υγεία και ευημερία του
καταναλωτή.
Η ενότητα αυτή θα ασχοληθεί με τα χαρακτηριστικά της υγιεινής διατροφής και τις σύγχρονες
διατροφικές οδηγίες. Στόχος της ενότητας είναι να αναδειχθεί η σχέση μεταξύ βιώσιμης και υγιεινής

44

διατροφής, ώστε να γίνει κατανοητό στον αναγνώστη ότι επιλέγοντας να τρέφεται σωστά φροντίζει και
τη βιωσιμότητα του πλανήτη.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Μεσογειακή Διατροφή αφού τα βασικά της χαρακτηριστικά συνάδουν
με τα χαρακτηριστικά της βιώσιμης διατροφής, ενώ η σημασία της για την υγεία είναι γνωστή και καλά
τεκμηριωμένη.

Βιώσιμη διατροφή: τροφή για το παρόν και το μέλλον.
Σύμφωνα με τον κοινό ορισμό του FAO και του WHO (FAO & WHO, 2019) «η βιώσιμη διατροφή είναι
ένα διατροφικό πρότυπο που προωθεί όλες τις διαστάσεις της υγείας και ευεξίας των ατόμων, ασκεί
μικρή πίεση στο περιβάλλον είναι προσιτό από όλους, ασφαλές και δίκαιο καθώς και αποδεκτό με βάση
τον πολιτισμό και την κουλτούρα των ανθρώπων». Οι στόχοι μιας τέτοιας βιώσιμης διατροφής είναι η
επίτευξη της βέλτιστης ανάπτυξης των ατόμων και η υποστήριξη της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής
ευεξίας σε όλα τα στάδια της ζωής για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Με τον τρόπο αυτό μια
βιώσιμη διατροφή συμβάλλει στην καταπολέμηση του υποσιτισμού, στη μείωση του κινδύνου των μη
μεταδοτικών ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή και υποστηρίζει τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και της υγείας του πλανήτη.
Γίνεται εμφανές ότι η στροφή προς μια βιώσιμη διατροφή έχει διπλό όφελος, αφού βελτιώνει την υγεία
ενώ παράλληλα μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις της αλυσίδας διατροφής στο περιβάλλον. Η μείωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής τροφίμων μέσα από την υιοθέτηση μιας βιώσιμης
διατροφής περιέχει πέντε στόχους (WWF, 2020): την αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, τη
μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την παραγωγή τροφίμων, τη σίτιση του
παγκόσμιου πληθυσμού από τις υπάρχουσες καλλιεργήσιμες εκτάσεις (χωρίς επέκταση σε βάρος
οικοτόπων), τη μετατροπή της γεωργίας από πηγή αερίων του θερμοκηπίου σε αποθήκη/καταβόθρα,
τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και την αποτελεσματικότητα στη χρήση των
πόρων.
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Ορισμένες τροφές που χρησιμοποιούνται στη διατροφή μας όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά
προϊόντα, έχουν μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από άλλες όπως τα όσπρια. τα φρούτα και
τα λαχανικά. Μειώνοντας τις τροφές με υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μπορεί να επιτευχθεί
καλύτερη

υγεία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Παράλληλα, οι τροφές με το μεγαλύτερο

περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχουν και τη μεγαλύτερη τιμή, επομένως ο περιορισμός τους μπορεί να
έχει θετικά αποτελέσματα και στα οικονομικά των νοικοκυριών (Masset et al., 2014).

Διατροφικός Οδηγός: συμβουλές για μια υγιεινή διατροφή.
Η σταδιακή απομάκρυνση από τη σωστή διατροφή, σε συνδυασμό με τη μείωση της σωματικής
δραστηριότητας, έχει οδηγήσει σε επιδημική έκρηξη της παχυσαρκίας παγκοσμίως. Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι μέσα στο 2016 καταγράφηκαν 1,9 δισεκατομμύρια υπέρβαροι
άνθρωποι άνω των 18 ετών παγκοσμίως και από αυτούς τουλάχιστον 650 εκατομμύρια ήταν
παχύσαρκοι (World Health Organization, April 2020). Ακόμη πιο ανησυχητικά ποσοστά καταγράφηκαν
μέσα στο 2019, αφού πάνω από 38 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών ήταν υπέρβαρα ή
παχύσαρκα (World Health Organization, April 2020).
Κύρια αιτία αυτού του πολυπαραγοντικού προβλήματος θεωρείται ότι είναι η διαταραχή του ενεργειακού
ισοζυγίου (αυξημένη θερμιδική πρόσληψη και μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση). Παγκοσμίως έχει
παρατηρηθεί αύξηση στην κατανάλωση ενεργειακά πυκνών τροφών, που είναι πλούσιες σε λιπαρά,
αλάτι και σάκχαρα και φτωχές σε βιταμίνες, μέταλλα και άλλα ιχνοστοιχεία, και παράλληλα μείωση της
σωματικής δραστηριότητας λόγω του καθιστικού τρόπου ζωής.
Λόγω των σοβαρών επιπλοκών που έχει η παχυσαρκία στην υγεία του ανθρώπου, έχουν συνταχθεί
Εθνικοί Διατροφικοί Οδηγοί με σκοπό την προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Στην Ελλάδα, ο
τελευταίος Εθνικός Διατροφικός Οδηγός για Ενήλικες που εκδόθηκε το 2014 από Ινστιτούτο
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Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis16, στοχεύει στην έγκυρη ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση σχετικά με την υγιεινή διατροφή κατά την ενήλικη ζωή και αφορά τον γενικό
πληθυσμό.
Οι συστάσεις που παρουσιάζονται στον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό βασίζονται στην «ελληνική
παραδοσιακή διατροφή» και περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να την υιοθετήσουμε και
να την εντάξουμε στην καθημερινή μας ζωή. Με τον όρο «ελληνική παραδοσιακή διατροφή»
περιγράφεται ο τρόπο διατροφής που διαμορφώθηκε παραδοσιακά, στον ελληνικό χώρο κατά τη
δεκαετία του 1960, όταν ακόμα η διατροφή των Ελλήνων δεν είχε επηρεαστεί από τις συνήθειες του
δυτικού τρόπου ζωής και ο οποίος αναγνωρίστηκε και συστηματοποιήθηκε ως πρότυπο της
Μεσογειακής Διατροφής (Λινού, 2014). Αναλυτικά οι συστάσεις και όλα τα χαρακτηριστικά της
μεσογειακής διατροφής, και κατ’ επέκταση του διατροφικού οδηγού, παρουσιάζονται στην επόμενη
ενότητα. Ενδιαφέρον έχει όμως να δούμε την Εικόνα 10 που αποτυπώνει γραφικά τον δεκάλογο της
υγιεινής διατροφής, όπως παρουσιάζεται στον τελευταίο Εθνικό Διατροφικό Οδηγό (Λινού, 2014).

16

Επιστημονικά Υπεύθυνη Έργου ήταν η κα. Αθηνά Λινού.
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Εικόνα 10. Ο «δεκάλογος» της υγιεινής διατροφής

Πηγή: Εθνικός Διατροφικός Οδηγός για Ενήλικες (Λινού, 2014)

Όπως παρατηρούμε οι γενικές συστάσεις αφορούν:


Την ποικιλία κατανάλωσης από όλες τις ομάδες τροφίμων (λαχανικά, φρούτα, δημητριακά
ολικής άλεσης, γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά, όσπρια, ψάρια και θαλασσινά, άπαχα κρέατα
και ελαιόλαδο).



Την περιορισμένη κατανάλωση από τις τροφές που περιέχουν μεγάλα ποσοστά κορεσμένου
λίπους και ζάχαρης.



Την άφθονη κατανάλωση νερού, και



Τέλος, συστήνεται η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας μέσω της συστηματικής άσκησης.
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Εικόνα 11. Συγκεντρωτική παρουσίαση των διατροφικών συστάσεων του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού

Πηγή: Εθνικός Διατροφικός Οδηγός για Ενήλικες (Λινού, 2014)

Ο

σύγχρονος

τρόπος

ζωής

οδηγεί

τον

άνθρωπο

στην

κατανάλωση

γρήγορου

και

προπαρασκευασμένου φαγητού, στην παροξυσμική υπερφαγία, στην κατανάλωση μεγαλύτερων
μερίδων φαγητών υψηλής ενεργειακής πυκνότητας και στην μείωση των κινητικών του δραστηριοτήτων.
Στόχος του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού είναι να διαπαιδαγωγήσει τον καταναλωτή για μια σωστή
ισορροπημένη διατροφή, χωρίς μεγάλες στερήσεις και κατ’ επέκταση έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Η
Εικόνα 11 απεικονίζει συγκεντρωτικά τις συστάσεις του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού ανά ομάδα
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τροφίμων μαζί με το μέγεθος της μερίδας. Όπως αναφέραμε οι συστάσεις αυτές συνάδουν με τη
Μεσογειακή Διατροφή, τα χαρακτηριστικά της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα.
Σημαντικό είναι σε αυτό το σημείο να αναφερθεί το σύστημα επισήμανσης τροφίμων Nutri-Score, το
οποίο έχει ενταχθεί στις συζητήσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής σχετικά με την επισήμανση των
τροφίμων και τους νέους κανονισμούς που έρχονται σε συνδυασμό με τη στρατηγική «Farm to Fork».
Το Nutri-Score είναι μια διατροφική ετικέτα που «βαθμολογεί» το τρόφιμο με βάση τη θρεπτική του αξία
από το Α έως το Ε και την αποτυπώνει σε μία κλίμακα πέντε χρωμάτων. Σκοπός του είναι να παρέχεται
γρήγορα και άμεσα η πληροφορία στους καταναλωτές σχετικά με τη γενική διατροφική ποιότητα των
προϊόντων στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας. Παρότι ακούγεται ελπιδοφόρο και εύκολο στη χρήση
από τους καταναλωτές, δυστυχώς το μοντέλο και τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιεί στην
παρούσα προτεινόμενη μορφή υποβαθμίζουν πολλά προϊόντα της Μεσογειακής Διατροφής, όπως το
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τις επιτραπέζιες ελιές, το αβοκάντο, το μέλι κ.α.. Αυτό συμβαίνει διότι η
ετικέτα δεν αξιολογεί το σύνολο της διατροφικής αξίας των προϊόντων και τις ευεργετικές τους
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, αλλά μεμονωμένους παράγοντες όπως θερμίδες, κορεσμένα
λιπαρά, σάκχαρα και νάτριο.

Μεσογειακή Διατροφή: Υγεία, Πολιτισμός, Οικολογία.
Χαρακτηριστικά Μεσογειακής Διατροφής
Η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί την κοινή περιβαλλοντική, πολιτιστική, ιστορική και

κοινωνική

κληρονομιά που μοιράζονται όλοι οι πληθυσμοί της Μεσογείου. Η Μεσόγειος θάλασσα μπορεί να
διαχωρίζει τις περιοχές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα τις ενώνει με ένα κοινό
διατροφικό μοντέλο, αναγνωρισμένο παγκοσμίως για τα οφέλη του στην υγεία του ανθρώπου.
Δεν πρόκειται για ένα ομοιογενές μοντέλο σε ολόκληρη τη Μεσόγειο καθώς έχει διάφορες παραλλαγές
από χώρα σε χώρα. Τα κοινά χαρακτηριστικά, όμως, του μεσογειακού μοντέλου διατροφής είναι σε
γενικές γραμμές η αφθονία φυτικών τροφών όπως, λαχανικά, φρούτα, δημητριακά, όσπρια και ξηροί
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καρποί, η χρήση ελαιολάδου ως κύρια πηγή λίπους, η μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων,
ψαριών και πουλερικών, η μικρή κατανάλωση κόκκινου κρέατος και στην περίπτωση των ενηλίκων, η
μέτρια ημερήσια πρόσληψη κρασιού κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
Το μεσογειακό διατροφικό μοτίβο διαδόθηκε και έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό μέσω απεικόνισης των
συστάσεων του σε σχήμα πυραμίδας, η οποία αντανακλά γραφικά διάφορες κατηγορίες τροφίμων και
τη συχνότητα με την οποία πρέπει να καταναλώνονται. Πολλές πυραμίδες έχουν δημιουργηθεί από το
1993 που πραγματοποιήθηκε το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο για τη Μεσογειακή Διατροφή (International
Conference on the Diets of the Mediterranean). Η νέα πυραμίδα Μεσογειακής Διατροφής και
συγκεκριμένα η έκδοση του 2010, βασίζεται σε δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες από διάφορους
τομείς όπως της υγείας, της διατροφής της ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας και της γεωπονίας. Η
πυραμίδα περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων, υγιεινές και ανθυγιεινές, και απεικονίζει τις
προτεινόμενες από τη Μεσογειακή Διατροφή αναλογίες και συχνότητες κατανάλωσης σε ένα καινούργιο
και πλούσιο σε πληροφορίες σχέδιο (Εικόνα 4).
Η νέα πυραμίδα ακολουθεί το προηγούμενο πρότυπο, και στη βάση της, αναφέρονται τα τρόφιμα που
θα πρέπει να καταναλώνονται καθημερινώς και σε επαρκείς ποσότητες, και όσο ανεβαίνουμε επίπεδα,
αναφέρονται τα φαγητά που θα πρέπει να καταναλώνονται σε μέτριες ή μικρές ποσότητες. Επιπλέον,
ενσωματώνει κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Μεσογειακού τρόπου ζωής και δίνει έμφαση
στη σύνθεση και τον αριθμό των μερίδων που πρέπει να σερβίρονται. Αναλυτικότερα, τα κυριότερα
τρόφιμα που περιλαμβάνει το μεσογειακό μοτίβο διατροφής, σε συνδυασμό με την συχνότητα
κατανάλωσής τους, παρουσιάζονται στη συνέχεια.
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Εικόνα 12. Η νέα πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής για τον ενήλικο πληθυσμό

Πηγή: http://www.mediterradiet.org/

Ημερησίως


Νερό και αφεψήματα βοτάνων: Προτείνεται, ημερησίως, η κατανάλωση 1.5 – 2 λίτρα νερού
καθώς και αφεψημάτων βοτάνων χωρίς ζάχαρη.



Δημητριακά: Στην ομάδα των δημητριακών ανήκουν το ψωμί, το ρύζι, τα ζυμαρικά, τα
δημητριακά ολικής άλεσης, το κουσκούς κ.α.. Συνιστάται η κατανάλωση 1-2 μερίδων ανά γεύμα,
δημητριακών ολικής άλεσης, καθώς οι φυτικές ίνες και κάποια από τα πολύτιμα θρεπτικά
στοιχεία, όπως το μαγνήσιο και ο φώσφορος, μπορεί να καταστραφούν κατά τη διαδικασία της
επεξεργασίας.

52



Φρούτα: Συνίσταται η κατανάλωση 1-2 μερίδων σε κάθε γεύμα, ως επιδόρπιο και ως υγιεινά
υποκατάστατα των γλυκών. Είναι πλούσια σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και θρεπτικά συστατικά.



Λαχανικά: Πρέπει να είναι παρόντα και στο μεσημεριανό και στο βραδινό είτε σε ωμή είτε σε
μαγειρεμένη μορφή. Παρέχουν φυτικές ίνες και μεταλλικά στοιχεία που συμβάλλουν στη μείωση
των καρδιαγγειακών παθήσεων.



Ελαιόλαδο: Είναι η βασική πηγή λίπους στη Μεσογειακή Διατροφή και συστήνεται να
καταναλώνεται είτε ωμό ως σάλτσα σε σαλάτες, είτε μαγειρεμένο καθώς η σύσταση του του δίνει
μεγάλη ανθεκτικότητα στις υψηλές θερμοκρασίες που δημιουργούνται κατά το μαγείρεμα. Είναι
πλούσιο σε αντιοξειδωτικά συστατικά και σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα.



Βότανα/μπαχαρικά/σκόρδο/κρεμμύδι: Πρέπει να χρησιμοποιούνται καθημερινά στη μαγειρική
καθώς συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης του αλατιού και προσδίδουν γεύση και
μυρωδιά στα φαγητά.



Ελιές/ξηροί καρποί/σπόροι: Συνιστάται η κατανάλωση 1-2 μερίδων καθημερινά ή περίπου μια
χούφτα ξηρών καρπών, καθώς αποτελούν πηγή πρωτεϊνών, λιπιδίων και φυτικών ινών,
ωφέλιμων για την υγεία του ανθρώπου. Επιδημιολογικές μελέτες συσχετίζουν τα συγκεκριμένα
συστατικά με καρδιαγγειακά και μεταβολικά οφέλη.



Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα: Προτείνονται 2 μερίδες ημερησίως, που αφορούν κυρίως το
γιαούρτι και το τυρί χαμηλών λιπαρών που είναι πλούσια σε ασβέστιο και πρωτεΐνες και
συμβάλλουν στην υγεία των οστών.

Εβδομαδιαίως


Όσπρια: Πρέπει να καταναλώνονται περισσότερες από δύο μερίδες οσπρίων εβδομαδιαίως,
αφού τα όσπρια αποτελούν πηγή πρωτεϊνών, υδατανθράκων, φυλλικού οξέος, σίδηρου,
χαλκού, μαγνησίου και άλλων ωφέλιμων στοιχείων και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.



Αυγά: Προτείνεται η κατανάλωση 2-4 μερίδων εβδομαδιαίως, αφού αποτελούν καλή πηγή
πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης.
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Ψάρια και θαλασσινά: Συνιστάται η κατανάλωση δύο και περισσότερων μερίδων εβδομαδιαίως,
καθώς αποτελούν πηγή ωφέλιμων λιπαρών, μεταλλικών στοιχείων, ασβεστίου και φώσφορου.
Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που προέρχονται από τα λιπαρά ψάρια (σαρδέλες, γαύρος, σκουμπρί,
τσιπούρα, ρέγκα, σολομός) είναι αποδεδειγμένα ευεργετικά για την καρδιά. Η υψηλή
κατανάλωση ψαριών συμβάλλει στην υγιή λειτουργία του εγκεφάλου και στην ανάπτυξη των
οστών και νεύρων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.



Άσπρο κρέας: Στην κατηγορία αυτή ανήκει το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, το κουνέλι κ.α.. Το
άσπρο κρέας είναι άπαχο και αποτελεί σημαντική πηγή πρωτεΐνης. Συνιστάται να
καταναλώνονται 2 μερίδες άσπρου κρέατος την εβδομάδα.



Κόκκινο κρέας και κρεατοσκευάσματα: Πρέπει να καταναλώνονται λιγότερο από δύο φορές την
εβδομάδα, διότι περιέχουν υψηλά ποσοστά κορεσμένου λίπους και χοληστερόλης και η
κατανάλωση τους έχει συνδεθεί με καρδιαγγειακά νοσήματα και αυξημένο κίνδυνο
θνησιμότητας.



Κόκκινο κρασί: Είναι πλούσιο σε τανίνες και άλλα αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και πολυφαινόλες
και συνιστάται να καταναλώνεται με μέτρο (1-2 ποτηράκια την ημέρα κατά τη διάρκεια των
γευμάτων) καθώς έχει αποδεδειγμένα ευεργετική δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα και βοηθά
στην ελαστικότητα του ενδοθηλίου και στη διατήρηση της «καλής» χοληστερόλης.



Γλυκά: Τα γλυκά πρέπει να καταναλώνονται περιστασιακά/σπάνια καθώς είναι σακχαρώδη,
ανθυγιεινά και πλούσια σε λιπαρά.

Σημασία της Μεσογειακής Διατροφής για την υγεία
Οι επιπτώσεις της διατροφής στην υγεία του ανθρώπου έχει πολλάκις επισημανθεί από
διατροφολόγους και γιατρούς. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αρκετές έρευνες και κλινικές
δοκιμές μεγάλης κλίμακας έχουν αποδείξει ότι οι δίαιτες που είναι πλούσιες σε φρούτα, λαχανικά,
όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, ψάρια και γαλακτοκομικά προϊόντα με χαμηλά λιπαρά, όπως
επιτάσσει και η Μεσογειακή Διατροφή, σχετίζονται με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης διαφόρων
χρόνιων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων και του καρκίνου (Appel
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et al., 1997; Bihuniak et al., 2016; Expert Panel on Detection Evaluation Treatment of High Blood
Cholesterol in Adults, 2001; Kim & Jo, 2011).
Αντίστοιχα, αρκετές είναι οι έρευνες που επικεντρώθηκα στη Μεσογειακή Διατροφή στο σύνολό της (και
όχι σε μεμονωμένες τροφές που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη διατροφή) και κατέληξαν ομόφωνα
στο συμπέρασμα ότι η Μεσογειακή Διατροφή έχει ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου.
Συγκεκριμένα, έδειξαν ότι η Μεσογειακή Διατροφή συσχετίζεται με τη συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα
σε υγιείς ανθρώπους (Pitsavos et al., 2005), με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής (Trichopoulou et al.,
2003), με καλύτερο Δείκτη Μάζας Σώματος (Schröder et al., 2004) καθώς επίσης και με τη μείωση του
κινδύνου ανάπτυξης μεταβολικού συνδρόμου, καρδιαγγειακών νοσημάτων και διαβήτη τύπου 2 (KesseGuyot et al., 2013; Panagiotakos et al., 2006).
Όσον αφορά τη θρεπτική αξία καθώς και τη σύνδεση της Μεσογειακής Διατροφής με τη μακροζωία,
αξίζει να επισημανθούν τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί στη πρωτοποριακή «Μελέτη των Επτά
Χωρών». Η μελέτη ξεκίνησε το 1957 και στόχος της ήταν να παρακολουθήσει την υγεία των
συμμετεχόντων σε βάθος 40ετίας. Η έρευνα αυτή περιελάβανε υγιείς άνδρες ηλικίας 40-59 ετών από
διάφορες περιοχές της Ελλάδας, Ιταλίας, πρώην Γιουγκοσλαβίας, Ολλανδίας, Φιλανδίας, Ιαπωνίας και
ΗΠΑ με σκοπό να συγκριθεί η θνησιμότητα στη διάρκεια του χρόνου και να εκτιμηθεί ο ρόλος της
διατροφής. Σε όλα αυτά τα χρόνια μελέτης, οι κάτοικοι της Κρήτης, παρότι δεν εμφάνιζαν τα χαμηλότερα
ποσοστά χοληστερίνης στο αίμα τους (λόγω της υψηλής κατανάλωσης ελαιόλαδου στη Μεσογειακή
Διατροφή), εμφάνιζαν τα χαμηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών και νεοπλασματικών νοσημάτων σε
σύγκριση με τους κατοίκους όλων των υπόλοιπων περιοχών. Θεωρήθηκε, λοιπόν, ότι η Μεσογειακή
Διατροφή στο σύνολο της και σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής των Κρητικών, αντιστάθμιζε την υψηλή
χοληστερίνη τους και μείωνε τα επίπεδα θνησιμότητας (Keys et al., 1986).
Η ευεργετική επίπτωση της Μεσογειακής Διατροφής στην υγεία έχει αποδοθεί στην υψηλή κατανάλωση
φυτικών τροφών, μαζί με τη μέτρια κατανάλωση κρασιού, ψαριών και γαλακτοκομικών προϊόντων,
συνδυασμένα με την υψηλή πρόσληψη μονοακόρεστων λιπαρών οξέων αντί των κορεσμένων και trans
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λιπαρών οξέων, τα οποία συνδέονται με αυξημένη αντιοξειδωτική ικανότητα. Επιπλέον, τα
μονοακόρεστα λίπη δεν αυξάνουν τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα με τον τρόπο που το κάνουν τα
κορεσμένα λιπαρά. Συγκεκριμένα, μελέτες που αναλύουν το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, δείχνουν
την ύπαρξη σε αυτό ουσιών που προστατεύουν την υγεία του ανθρώπου, όπως το σελήνιο, τη
γλουταθειόνη, τις βιταμίνες Ε και C και τα αντιοξειδωτικά (ειδικά ρεσβερατρόλη από κρασί και
πολυφαινόλες από ελαιόλαδο), και εντοπίζουν μια ισορροπημένη αναλογία Ω3 και Ω6 βασικών λιπαρών
οξέων (Simopoulos, 2001).

Η Μεσογειακή Διατροφή ως πολιτιστικό αγαθό
Το 2010 η UNESCO αναγνώρισε τη Μεσογειακή διατροφή ως μνημείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της Ανθρωπότητας. Σύμφωνα με την UNESCO η μεσογειακή διατροφή «αποτελεί ένα σύνολο
δεξιοτήτων, γνώσεων, πρακτικών και παραδόσεων που καλύπτουν ένα εύρος δραστηριοτήτων από την
καλλιέργεια και συγκομιδή τοπικών προϊόντων, την αλιεία την επεξεργασία και προετοιμασίας της
τροφής έως και την ίδια την κατανάλωση αυτής».
Με βάση τα παραπάνω, η μεσογειακή διατροφή δεν είναι μόνο ένα σύνολο τροφίμων ή μια δίαιτα αλλά
μια ολόκληρη κουλτούρα των λαών της Μεσογείου. Είναι γεγονός ότι η Μεσογειακή διατροφή έχει μια
ιστορία αιώνων και ταυτίζεται με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής περασμένων ετών και με παραδοσιακά
τρόφιμα και συνταγές. Οι συνταγές αυτές σύμφωνα με την Τριχοπούλου (2010) ενσωματώνουν τη
γνώση και τη σοφία των γενεών του παρελθόντος που αξιοποιούσαν τα διαθέσιμα τοπικά προϊόντα για
να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ακόμη και σήμερα, συναντάται κυρίως στις αγροτικές περιοχές και
ακολουθείται κυρίως από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, λόγω όχι μόνο της μεγαλύτερης ανησυχίας
των ανθρώπων αυτών για την υγεία τους αλλά και γιατί εμφανίζουν μεγαλύτερους δεσμούς με
παραδοσιακά τρόφιμα και τοπικά παραγόμενα προϊόντα (Saulle & La Torre, 2012).
Επιπλέον, η Μεσογειακή Διατροφή προωθεί μια σειρά κοινωνικών εκδηλώσεων και εθίμων και στηρίζει
παραδοσιακές δραστηριότητες και τοπικές βιοτεχνίες. Με δεδομένο ότι η τοπική γαστρονομία αποτελεί
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μέρος του τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής και της τουριστικής εμπειρίας που προσφέρεται στους
επισκέπτες (Hjalager & Richards (Eds.), 2003), η μεσογειακή διατροφή δύναται να αποτελέσει μέσο
ανάπτυξης του οικολογικού τουρισμού στο πλαίσιο μιας πράσινης οικονομίας (Moro, 2016). Άλλωστε
η αξία της Μεσογειακής Διατροφής και τα οφέλη της για την υγεία είναι γνωστά παγκοσμίως, καθώς
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό κυκλοφορούν εκλαϊκευμένοι διατροφικοί οδηγοί για όσους
επιθυμούν να την ακολουθήσουν, που περιλαμβάνουν επίσης παραδοσιακές συνταγές της μεσογειακής
κουζίνας.

Οφέλη της Μεσογειακής Διατροφής για τον πλανήτη
Από τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί είναι προφανές ότι οι αλλαγές στις διατροφικές μας συνήθειες
μπορούν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο για την υγεία μας όσο και για το περιβάλλον. Μια
διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, με περιορισμένες ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων
και κυρίως κρέατος καθώς και επεξεργασμένων τροφίμων μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και
τη χρήση φυσικών πόρων. Η Μεσογειακή Διατροφή, όπως έχει παρουσιαστεί στην προηγούμενη
ενότητα πληροί τα παραπάνω κριτήρια και επομένως αποτελεί ιδανική περίπτωση διατροφής που
μπορεί να αξιολογηθεί για την περιβαλλοντική της βιωσιμότητα.
Αυτός είναι και ο στόχος της Ενότητας 5 της μελέτης, να παρουσιάσει το περιβαλλοντικό όφελος που
μπορεί να προκύψει από την υιοθέτηση της Μεσογειακής Διατροφής αναφορικά με τον περιορισμό των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό θα πραγματοποιηθεί εκτιμώντας το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα της παρούσας διατροφής του μέσου Έλληνα καταναλωτή (Ενότητα 4) και στη συνέχεια, με
οδηγό τις κατευθυντήριες γραμμές της Μεσογειακής Διατροφής σε ότι αφορά το είδος και την ποσότητα
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κατανάλωσης κάθε τροφής, θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες βελτίωσης στο ανθρακικό αποτύπωμα
της διατροφής17.
Τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών σχετικά με τα οφέλη της Μεσογειακής Διατροφής για τον
πλανήτη είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι Sáez-Almendros et al. (2013) με τη μελέτη τους σχετικά με τα
περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν με την υιοθέτηση της Μεσογειακής Διατροφής από τους
Ισπανούς καταναλωτές, έδειξαν ότι όλοι οι περιβαλλοντικοί δείκτες μπορούν με τον τρόπο αυτό να
βελτιωθούν. Συγκεκριμένα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσαν να μειωθούν κατά
72%, η χρήση γης κατά 58% και η κατανάλωση ενέργειας κατά 52%. Επιπλέον, η κατανάλωση νερού
μπορεί να μειωθεί κατά 33%. Οι Farchi et al. (2017) αναφέρουν επίσης θετικά αποτελέσματα όχι μόνο
για την υγεία αλλά και για το περιβάλλον, που θα μπορούσα να προκύψουν από την υιοθέτηση μιας
διατροφής πιο κοντά στη μεσογειακή από τους καταναλωτές της Ιταλίας.
Επισημαίνεται ότι η Μεσογειακή Διατροφή δεν αποκλείει την κατανάλωση κρέατος, αλλά την
προσδιορίζει σε συγκεκριμένες ποσότητες. Αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημά της, τόσο γιατί
μπορεί πιο εύκολα να υιοθετηθεί από το ευρύ καταναλωτικό κοινό, σε σχέση με μια χορτοφαγική
διατροφή αλλά και γιατί είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό που την καθιστά βιώσιμη. Πράγματι, μια
βιώσιμη αλυσίδα παραγωγής τροφίμων εμπεριέχει και την κοινωνικοοικονομική διάσταση και
προϋποθέτει οικονομικό όφελος για όσους εμπλέκονται σε αυτή. Επισημαίνεται λοιπόν ότι, υπάρχουν
περιοχές στον πλανήτη, ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες που στηρίζονται στη ζωική παραγωγή.
Ακόμη και στη χώρα μας η ζωική παραγωγή προσφέρει εισόδημα αξιοποιώντας εδάφη με χαμηλή
παραγωγικότητα που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Στις περιοχές αυτές η
διατήρηση της ζωικής παραγωγής είναι σημαντική και έχει πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Ο
περιορισμός της κατανάλωσης κρέατος στις προτεινόμενες από τη Μεσογειακή Διατροφή ποσότητες
δίνει το περιθώριο διατήρησης της δραστηριότητας στις περιοχές αυτές και επιτρέπει ενδεχομένως την
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Περισσότερα για τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία παρουσιάζονται στην Ενότητα 5.
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επικράτηση εκτατικότερων συστημάτων παραγωγής, χαμηλών εισροών και φιλικότερων προς το
περιβάλλον.
Επιπλέον, η Μεσογειακή Διατροφή αφορά όχι μόνο το είδος της τροφής που θα καταναλωθεί αλλά
ενθαρρύνει και την κατανάλωση τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων καθώς και εποχικών
προϊόντων αφού δεν είναι απλά μια δίαιτα αλλά τρόπος ζωής (Sáez-Almendros et al. 2013). Όλα τα
παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αφορά την
κατανάλωση ενέργειας είτε για μεταφορά των προϊόντων, είτε για θέρμανση των θερμοκηπιακών
καλλιεργειών. Για τους παραπάνω λόγους είναι προφανές ότι η υιοθέτηση της Μεσογειακής Διατροφής
από τον πληθυσμό θα έχει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον.
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Η Μεσογειακή Διατροφή έχει αποκτήσει φανατικούς
οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Όπως φαίνεται από την
προηγούμενη ενότητα, το γεγονός αυτό οφείλεται

κυρίως στη σημασία και τα οφέλη της για την υγεία αλλά
και στη σύνδεσή της με τον πολιτισμό και την
κουλτούρα των λαών της Μεσογείου. Ποιες είναι όμως
οι διατροφικές συνήθειες των σύγχρονων Ελλήνων και
σε τι βαθμό αυτοί ακολουθούν τις αρχές της
μεσογειακής διατροφής; Ποιες είναι οι τάσεις που
διαμορφώνονται στη διατροφή μας και ποιοι είναι οι
βασικοί παράγοντες που τις καθορίζουν;
Στα παραπάνω ερωτήματα καλείται να απαντήσει η
Eνότητα 3, αξιοποιώντας διαθέσιμες βιβλιογραφικές
πηγές και στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών.

60

Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων.
Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων αποτυπώνονται μέσα από τις μελέτες εγχώριων ερευνητικών
ιδρυμάτων και ανεξάρτητων ενώσεων καταναλωτών όπως το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών
(ΚΕΠΚΑ), το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου καταναλωτικών αγαθών (ΙΕΛΚΑ) και η Ένωση
καταναλωτών «Η ποιότητα της ζωής» (ΕΚΠΟΙΖΩ) αλλά και μέσα από τα στατιστικά στοιχεία του FAO.
Οι διαδοχικές έρευνες που διεξήγαγε το ΚΕΠΚΑ τα έτη 2006, 2011 και 2016 αποτυπώνουν πολλές
θετικές εξελίξεις σε ότι αφορά τη διατροφή των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα,
παρατηρείται σημαντική βελτίωση στην ημερήσια συχνότητα λήψης γευμάτων, καθώς το 2006 και το
2011 οι καταναλωτές λάμβαναν κατά μέσο όρο 2.5 γεύματα ημερησίως, ενώ το 2016 η συχνότητα
έφτασε σχεδόν τα ενδεδειγμένα 3 βασικά γεύματα ανά ημέρα.

Επιπλέον, φαίνεται πως όλο και

μεγαλύτερο ποσοστό του καταναλωτικού κοινού αποφεύγει να τρώει γεύματα εκτός σπιτιού, καθώς το
2006 το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε το 21.23%, παρουσίασε μικρή αύξηση το 2011 σε 25.28% για να
φτάσει το 2016 το 39.7%. Αντίστοιχα, σημαντική αύξηση παρουσίασε το ποσοστό των καταναλωτών
που δεν τρώνε σε καταστήματα fast food (από 48,83% το 2006, έφτασε το 48,96% το 2011 και το
60,08% το 2016). Το γεγονός αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων και στην οικονομική κρίση, σε συνδυασμό
με τις σταθερά υψηλές τιμές στα καταστήματα εστίασης (ΚΕ.Π.ΚΑ, 2011).
Εστιάζοντας στην συχνότητα με την οποία οι Έλληνες καταναλώνουν κάποιες κατηγορίες τροφών στην
καθημερινότητα τους, παρατηρούμε μια διαχρονική σταθερότητα στην καθημερινή κατανάλωση
φρούτων, λαχανικών και ψωμιού, στην εβδομαδιαία κατανάλωση κοτόπουλου, αλλά και στην
κατανάλωση αρνιού και κατσικιού ελάχιστες φορές τον μήνα. Η διαφορές από το 2011 στο 2016 είναι
σχεδόν ανύπαρκτες, καθώς μόνο η συχνότητα κατανάλωσης των γαλακτοκομικών φαίνεται να αλλάζει
από καθημερινή το 2011 σε λίγες φορές την εβδομάδα το 2016.
Ένα ακόμη θετικό χαρακτηριστικό της εξέλιξης της διατροφής των Ελλήνων, σύμφωνα με το ΚΕΠΚΑ,
είναι η στροφή σε μια πιο ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή μέσα στη δεκαετία 2006-2016.
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Συγκεκριμένα, η κατανάλωση χοιρινού κρέατος, αναψυκτικών και τηγανητών πατατών μειώνεται, ενώ
η κατανάλωση αυγών και οσπρίων αυξάνεται. Οι διατροφικές εξελίξεις στην πάροδο του χρόνου
αποτυπώνονται αρκετά ξεκάθαρα μέσα από τις παρακάτω πυραμίδες διατροφής που προκύπτουν από
τις έρευνες του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Εκτός από την οικονομική κρίση, που όπως έχει ήδη ειπωθεί, αποτελεί σύμφωνα με το ΚΕ.Π.ΚΑ.,
βασική αιτία της αλλαγής των διατροφικών συνηθειών των Ελλήνων, η καταναλωτική συμπεριφορά των
τελευταίων έχει επηρεαστεί και από τη γενικότερη στάση τους και τις αντιλήψεις τους σχετικά με το
αγαθό της υγείας και την προάσπισή του, μέσα από την αποδοχή ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής.
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Εικόνα 13. Η εξέλιξη της πυραμίδας των Διατροφικών συνηθειών των Ελλήνων Καταναλωτών,
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Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνονται και από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία του FAO για την
ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση διαφόρων τροφίμων στην Ελλάδα, τα έτη 2014 – 201718.
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την Εικόνα 14 η κατανάλωση των περισσότερων κατηγοριών
τροφίμων παραμένει σχεδόν σταθερή τα τελευταία χρόνια με εξαίρεση την ποσότητα των πατατών που
μειώνεται ελαφρώς όπως και των αλκοολούχων ποτών. Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, αν
και αυξομειώνεται μέσα στα χρόνια ελαφρά παραμένει σταθερή σε χαμηλό όμως επίπεδο, όπως και η
κατανάλωση των οσπρίων. Στα στοιχεία του FAO αποτυπώνεται επίσης μια μικρή αύξηση στην
κατανάλωση ζάχαρης και γλυκών που κυμαίνεται ήδη σε υψηλά επίπεδα.
Εικόνα 14. Διαχρονική εξέλιξη ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωσης τροφίμων στην Ελλάδα
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παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, η διατροφή των Ελλήνων φαίνεται να απέχει σημαντικά
από αυτές ειδικά σε ότι αφορά τη συνολική πρόσληψη θερμίδων αλλά και την κατανάλωση επιμέρους
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Τα αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται
http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS

στο

παράρτημα
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και

είναι

διαθέσιμα

στην

σελίδα

του

FAO:

κατηγοριών τροφών. Στην Εικόνα 15 απεικονίζεται αυτή η απόκλιση της κατανάλωσης τροφίμων από
τις συστάσεις των Διατροφικών Οδηγιών και κατ’ επέκταση από τη Μεσογειακή Διατροφή. Για την
απεικόνιση των αποκλίσεων η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση των επιμέρους τροφών έχει αναχθεί σε
εβδομαδιαία κατά κεφαλή κατανάλωση και εν συνεχεία έχει μετατραπεί σε μερίδες με βάση της
διατροφικές οδηγίες και τη σχετική βιβλιογραφία για το μέγεθος των μερίδων (βλ για παράδειγμα
Ζερφυρίδης, 1998)19. Όπως προκύπτει από την Εικόνα 15, η διατροφή μας είναι πλεονασματική σε
λιπαρά, κόκκινο κρέας, γαλακτοκομικά, πατάτες και δημητριακά, ενώ καταναλώνουμε λιγότερες μερίδες
φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, αυγών και θαλασσινών από τις προτεινόμενες. Η κατανάλωση σε
οινοπνευματώδη ποτά και λευκό κρέας είναι πολύ κοντά στις προτεινόμενες, ενώ θα πρέπει να
επισημανθεί ότι η κατανάλωση ζάχαρης και γλυκαντικών είναι 644 γραμμάρια ανά εβδομάδα, σχεδόν
τετραπλάσια από την ενδεδειγμένη, ενώ μόνο το 5% αυτής της ποσότητας αφορά το μέλι.
Τέλος, σε ότι αφορά τα στοιχεία του FAO για την κατά κεφαλή ετήσια κατανάλωση, επισημαίνεται ότι η
διατροφή μας εμφανίζεται πλεονασματική σε ενέργεια κατά 23%, με δεδομένους τους περιορισμούς
που αναφέρονται σχετικά με την πηγή των δεδομένων (βλ. σχετική υποσημείωση) .
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Υπάρχουν δύο βασικοί περιορισμοί σε ότι αφορά τη χρήση των στοιχείων του FAO με σκοπό τη σύγκριση της πραγματικής
κατανάλωσης τροφίμων και των σχετικών διατροφικών οδηγιών καθώς και των συστάσεων της Μεσογειακής Διατροφής. Η πρώτη
αφορά το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα ανά βασικές κατηγορίες τροφίμων και επομένως υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά
με κάποιες εκτιμήσεις ανά κατηγορία. Για παράδειγμα η κατηγορία σιτάρι και προϊόντα σίτου, αφορά την κατανάλωση όλων των
προϊόντων σίτου όπως αλεύρι, ψωμί και μακαρόνια. Αν και η καταναλωμένη ποσότητα των προϊόντων αυτών έχει αναχθεί σε ποσότητα
σιταριού με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξακολουθεί να υπάρχει μια αβεβαιότητα σχετικά με την ακριβή κατανάλωση προϊόντων
σίτου. Ο δεύτερος περιορισμός έγκειται στο γεγονός ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο FAO αφορούν τις ποσότητες που προμηθεύεται
ο καταναλωτής από τα καταστήματα και όχι την τελικώς καταναλώμενη ποσότητα η οποία μπορεί να είναι μικρότερη καθώς υπάρχουν
και οι οικιακές απορρίψεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή των στοιχείων του FAO, τη μεθοδολογία υπολογισμού
των επιμέρους δεικτών και μεταβλητών καθώς και των περιορισμών στη χρήση των στοιχείων αυτών βλέπε FAO (2001).
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Εικόνα.15. Απόκλιση της κατανάλωσης τροφίμων από τους Έλληνες σε σχέση τις συστάσεις των διατροφικών
οδηγιών (σε μερίδες ανά εβδομάδα).
Υπερκατανάλωση

Μειωμένη κατανάλωση

Οινοπνευματώδη ποτά
Ελαια, ελιές και ξηροί καρποί
Όσπρια
Ψάρια & Θαλασσινά
Αυγά
Λευκό κρέας
Κόκκινο κρέας
Γαλακτοκομικά
Πατάτες
Δημητριακά
Φρούτα
Λαχανικά

Πηγή: FAO Balance Sheets 2017, επεξεργασία συγγραφέων
Εικόνα 16. Διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού
παχυσαρκίας στην Ελλάδα
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Πηγή στοιχείων: FAOSTAT, επεξεργασία συγγραφέων

Το γεγονός αυτό είναι ανησυχητικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό
παχυσαρκίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο σύνολο της Ευρώπης (Εικόνα 16). Έρευνες που αφορούν
την Ελλάδα εκτιμούν συγκεκριμένα ότι το 32% των ενηλίκων είναι υπέρβαροι και το 15.5% παχύσαρκοι
(Magriplis et al., 2019). Το αντίστοιχο ποσοστό παχυσαρκίας που προκύπτει από τον FAO φτάνει το
25%. Σε ότι αφορά μάλιστα το ποσοστό παχυσαρκίας αξίζει να επισημανθεί ότι η τάση αύξησης αυτού
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είναι αντιληπτή από τους ίδιους του καταναλωτές, παρά το γεγονός ότι δε φαίνεται να επηρεάζει
σημαντικά τις διατροφικές τους επιλογές (European Commission, 2005).
Η Εικόνα 17 που ακολουθεί συνοψίζει τα βασικά ευρήματα που αφορούν τη διατροφή των Ελλήνων.
Με βάση τα ευρήματα αυτά προκύπτει ότι σύμφωνα με την έρευνα του ΚΕΠΚΑ αλλά και τα στοιχεία του
FAO η διατροφή μας έχει σε κάποια σημεία βελτιωθεί όπως στη συχνότητα των γευμάτων και στον
αριθμό των γευμάτων εκτός σπιτιού αλλά σε πολλά σημεία απέχουμε ακόμη πολύ από τη Μεσογειακή
Διατροφή. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι όπως φαίνεται στην Εικόνα 18 η υγιεινή διατροφή επιλέγεται
από μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, που ανησυχούν περισσότερο για την υγεία τους, ενώ αντίθετα
οι πιο νέοι σε ηλικία επιλέγουν λιγότερο υγιεινές εναλλακτικές, με βασική αιτιολογία την έλλειψη χρόνου
(European Commission, 2005)

Εικόνα 17. Τα χαρακτηριστικά της διατροφής των Ελλήνων (Πηγή: επεξεργασία συγγραφέων)

Χαρακτηριστικά

ε
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Εικόνα 18. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή τροφών (Πηγή: επεξεργασία συγγραφέων)

Η υγιεινή διατροφή επιλέγεται συνήθως:
•Από μεγαλύτερους σε ηλικία καταναλωτές
•Από κατοίκους αγροτικών περιοχών
•Για λόγους υγείας ή απώλειας βάρους

Λιγότερο υγιεινές επιλογές στη διατροφή
σχετίζονται:
•Με μικρότερους σε ηλικία καταναλωτές
•Κατοίκους των πόλεων
•Έλλειψη χρόνου προετοιμασίας γευμάτων

Πόσο μεσογειακή είναι η διατροφή μας; Βαθμός προσκόλλησης στη Μεσογειακή Διατροφή.
Όσον αφορά το βαθμό προσκόλλησης των Ελλήνων στο μεσογειακό πρότυπο διατροφής τα
αποτελέσματα των ερευνών είναι ανάμεικτα και δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Γενικότερα, οι
διατροφικές συνήθειες των κατοίκων μεσογειακών χωρών έχουν απομακρυνθεί από το παραδοσιακό
μεσογειακό πρότυπο διατροφής, εξαιτίας της εξάπλωσης της δυτικής κουλτούρας και τρόπου ζωής
(Karageorgou et al., 2019). Αυτή η διαδικασία «δυτικοποίησης» των διατροφικών συνηθειών που
επηρεάζει δυσμενώς την προσκόλληση στο μεσογειακό πρότυπο, οφείλεται στις επιπτώσεις της
παγκοσμιοποίησης της παραγωγής και της κατανάλωσης, σε συνδυασμό με κοινωνικοοικονομικούς
παράγοντες. Ειδικά την τελευταία δεκαετία, έρχεται να προστεθεί και η οικονομική κρίση στους
παράγοντες που απειλούν την προσκόλληση στο μεσογειακό μοντέλο διατροφής, καθώς αυτή
επηρεάζει την κατανάλωση σε κομβικές κατηγορίες προϊόντων όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, τα ψάρια
κ.α.
Φως στην αποτύπωση των τάσεων που υπάρχουν στη τήρηση της Μεσογειακής Διατροφής για τα έτη
1961-1965 και 2000-2003, ρίχνει η έρευνα των Da Silva et al (2009). Τα δεδομένα ελήφθησαν, όπως
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και στην παρούσα εργασία, από το ισοζύγιο τροφίμων του FAO (Food Balance Sheets) για τις
προαναφερθείσες χρονικές περιόδους και για 41 χώρες. Ανάμεσα στις δύο αυτές χρονικές περιόδους,
η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη απομάκρυνση από το μεσογειακό πρότυπο και από την πρώτη
θέση που κατείχε τα έτη 1961-1965, έφτασε τη δεύτερη περίοδο στην δέκατη θέση. Αυτή η
απομάκρυνση οφείλεται κυρίως στον τριπλασιασμό πρόσληψης ενέργειας από κατηγορίες τροφίμων
περιορισμένης συχνότητας κατανάλωσης στη μεσογειακή πυραμίδα, όπως είναι το κρέας και η ζάχαρη,
καθώς και η εν μέρη αντικατάσταση του ελαιολάδου από το ηλιέλαιο και το καλαμποκέλαιο.
Η ελληνική επιστημονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα της Μεσογειακής Διατροφής και
για αυτό το λόγο γίνονται έρευνες κατά καιρούς που προσπαθούν να αποτυπώσουν το επίπεδο
προσκόλλησης σε αυτή καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Σε έρευνα που έγινε το 2009
σε κατοίκους των ελληνικών νησιών και της Κύπρου, αποτυπώθηκε μέτριο επίπεδο προσήλωσης στο
παραδοσιακό μεσογειακό πρότυπο (Tyrovolas et al., 2009). Μάλιστα, η συγκεκριμένη μελέτη
αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές φαίνεται να διατηρούν καλύτερα τις
διατροφικές συνήθειες της παραδοσιακής μεσογειακής πυραμίδας. Λίγο αργότερα, Το Κέντρο
Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των ερευνών που έγιναν το
2011 και το 2016 και συμμετείχαν καταναλωτές από όλη την Ελλάδα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η
διατροφή μας φαίνεται να βελτιώνεται αποτυπώνοντας μεγαλύτερη προσκόλληση στο μεσογειακό
πρότυπο το 2016 έναντί του 2011 (ΚΕ.Π.ΚΑ, 2016). Τέλος, ένα χρόνο αργότερα, η Λιβέρη (2017)
εκτίμησε τον βαθμό υιοθέτησης του μεσογειακού προτύπου διατροφής ανάμεσα στους Έλληνες
καταναλωτές και διερεύνησε τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσκόλληση σε αυτό. Τα
αποτελέσματα αποτυπώνουν μέτρια υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου διατροφής και στατιστικά
σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στο επίπεδο προσκόλλησης και στο φύλο, την ηλικία το επίπεδο
εκπαίδευσης και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.
Ο μεσογειακός τρόπος ζωής και διατροφής έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες.
Σε γενικές γραμμές, μεταξύ άλλων, έχει αυξηθεί η

κατανάλωση τροφίμων υψηλής ενεργειακής

πυκνότητας, με αυξημένα ποσοστά λιπαρών και ζάχαρης, όπως είναι τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα
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γλυκά, τα αναψυκτικά κ.α.. Επιπλέον, κρατούν γερά στη διατροφή τους το κρέας και υπολείπεται η
κατανάλωση ψαριών. Τέλος, έχει μεγαλώσει η μερίδα των γευμάτων και λόγω των τεχνολογικών
εξελίξεων έχει παγιωθεί ο καθιστικός τρόπος ζωής. Η απόσταση μεταξύ της διατροφής των σύγχρονων
Ελλήνων και του προτύπου μεσογειακής διατροφής αποτυπώνεται και στις εικόνες που ακολουθούν.
Συγκεκριμένα, στην Εικόνα 19 φαίνεται η μικρή συμβολή των φρούτων, λαχανικών και οσπρίων στην
κάλυψη των ημερήσιων αναγκών σε ενέργεια και σε σχέση με τα όσα προτείνει η Μεσογειακή διατροφή.
Εικόνα 19. Κατανομή των ημερήσιων θερμίδων με βάση τα στοιχεία του FAO για το έτος 2017 και με βάση τις

αρχές της Μεσογειακής διατροφής

σημερινη διατροφή...
Λοιπά (π.χ.
ζάχαρη)

...μεσογειακή διατροφή

Λαχανικά
φρούτα &
όσπρια

Έλαια,
ξηροί
καρποί και
ελιές

Δημητριακά
& πατάτες
Έλαια,
ξηροί
καρποί και
ελιές

Κρέας
και
λοιπά

Κρέας και
λοιπά
ζωικά
προϊόντα

Πηγή: FAO 2017, επεξεργασία συγγραφέων
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Εικόνα 20. Κατανομή των ημερήσιων θερμίδων από κρέας και ψάρι με βάση τα στοιχεία του FAO για το έτος
2017 και με βάση τις αρχές της Μεσογειακής διατροφής
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Πηγή Στοιχείων FAO-Food Balance Sheets 2017, επεξεργασία συγγραφέων

Εικόνα 21 . Ποσοστό των ημερήσιων θερμίδων από κρέας και ψάρια με βάση τις αρχές της Μεσογειακής
διατροφής και με βάση τα στοιχεία του FAO για το έτος 2017

Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέων
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Οι Εικόνες 20 και 21 αποτυπώνουν την κατανομή των θερμίδων από κρέας και ψάρια μεταξύ των
επιμέρους κατηγοριών. Αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα από την Εικόνα 20 είναι ότι καλύπτουμε
περισσότερες από τις ενδεδειγμένες θερμίδες από το κρέας που καταναλώνουμε (ειδικά κόκκινο),
Αντίστοιχα, η Εικόνα 21 αποτυπώνει το ποσοστό των ημερήσιων θερμίδων που θα έπρεπε να
λαμβάνουμε από κάθε κατηγορία κρέατος και από ψάρια, σύμφωνα με τη Μεσογειακή Διατροφή και το
ποσοστό που πραγματικά λαμβάνουμε από κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές. Φαίνεται και στην
Εικόνα 21 η μεγάλη συμμετοχή του κόκκινου κρέατος στη διατροφή μας.
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Στόχος

των

επισήμανση

προηγούμενων
της

άρρηκτης

ενοτήτων
σχέσης

της

υπήρξε

η

αλυσίδας

παραγωγής τροφίμων με την κλιματική αλλαγή και η
ανάδειξη της σημασίας εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών
προτύπων και πρακτικών στη γεωργία – κτηνοτροφία.
Επιπλέον, μέσα από τα όσα έχουν ήδη παρουσιαστεί, είναι

σαφές ότι η επιλογή μιας διατροφής πλούσιας σε φρούτα
και λαχανικά, όπως είναι η Μεσογειακή μπορεί να
συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της καλής υγείας των
καταναλωτών.

Η διατήρηση της υγείας αποτελεί όπως είδαμε, μία μόνο
από τις πτυχές και τους στόχους της βιώσιμης διατροφής,
καθώς στην τελευταία εμπεριέχεται και η έννοια της
διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και η μείωση των
επιπτώσεων της διατροφής σε αυτό.
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Πόσο όμως επηρεάζει η διατροφή μας το περιβάλλον και πόσο εύκολο είναι για τους καταναλωτές να
αντιληφθούν τη σημασία των ορθών διατροφικών επιλογών; Προκειμένου να απαντηθούν αυτά τα
ερωτήματα θα παρουσιαστεί σε πρώτη φάση το ανθρακικό αποτύπωμα κάθε επιμέρους τροφής που

συμπεριλαμβάνεται στο ελληνικό τραπέζι. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η εκτίμηση του ανθρακικού
αποτυπώματος της διατροφής μας με βάση τα στοιχεία του FAO για την ετήσια κατανάλωσή ανά
κατηγορία τροφής.
Στόχος επομένως της παρούσας ενότητας είναι η αποτύπωση της διαφορετικής επίδρασης των
προϊόντων της διατροφής των Ελλήνων στο περιβάλλον και συγκεκριμένα στις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή. Η παρουσίαση του αποτυπώματος του άνθρακα θα
πραγματοποιηθεί ανά είδος τροφής (λαχανικά, φρούτα, δημητριακά, όσπρια, κόκκινο και λευκό κρέας,
γάλα κ.λ.π.), ώστε να γίνει εμφανής η σημασία της επιλογής των κατάλληλων τροφών, λαμβάνοντας
φυσικά υπόψη και τη διατροφική αξία αυτών. Στο τέλος, της ενότητας ο αναγνώστης θα μπορεί να
αντιληφθεί πως το είδος της τροφής που επιλέγει διαμορφώνει το τελικό αποτύπωμα της διατροφής του
και σε συνδυασμό με τα όσα έχουν ήδη παρουσιαστεί σε προηγούμενη ενότητα σχετικά με την
προέλευση της τροφής και τη μέθοδο παραγωγής, θα είναι σε θέση να επιλέγει τροφή συνειδητά,
βασιζόμενος σε συγκεκριμένα κριτήρια.

Το αποτύπωμα του άνθρακα των τροφών που καταναλώνουμε
Για κάθε μία από τις τροφές που αποτελούν μέρος του διαιτολογίου των Ελλήνων αναζητήθηκαν στη
βιβλιογραφία πληροφορίες σχετικά με το αποτύπωμα του άνθρακα, δηλαδή τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου ανά κιλό τροφής. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές
για το ανθρακικό αποτύπωμα των τροφών αφορούν την πρωτογενή παραγωγή αυτών, δηλαδή το
κομμάτι της αλυσίδας παραγωγής που φτάνει έως την πύλη της εκμετάλλευσης (Farm gate). Όπως
όμως έχει ήδη αναφερθεί το μεγαλύτερο μέρος του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των περισσότερων
τροφίμων αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι της αλυσίδας παραγωγής.
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Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί συνοψίζονται τα βασικά ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε
ό,τι αφορά τα βασικά προϊόντα ζωικής προέλευσης που συμμετέχουν στη διατροφή των Ελλήνων και
το ανθρακικό τους αποτύπωμα. Είναι προφανές, από τα στοιχεία του πίνακα ότι υπήρχαν περιορισμένα
μόνο διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα των διαφόρων ειδών τροφής ζωικής
προέλευσης που παράγονται στην Ελλάδα.
Όπως επίσης προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, το ανθρακικό αποτύπωμα των τροφών διαφέρει
σημαντικά, τόσο μεταξύ ερευνών, όσο και μεταξύ παραγωγικών συστημάτων, χωρών και περιοχών
στην ίδια έρευνα (Lesschen et al., 2011).
Πέρα από το μεγάλο εύρος τιμών για το ανθρακικό αποτύπωμα για κάθε κατηγορίας τροφίμου του
Πίνακα 3, η πιο σημαντική παρατήρηση σχετικά με τα στοιχεία του, είναι το ιδιαίτερα υψηλό ανθρακικό
αποτύπωμα του βόειου (μοσχαρίσιου) κρέατος και σε δεύτερο επίπεδο του κρέατος αμνοεριφίων. Η
εξήγηση για το φαινόμενο αυτό έχει ήδη δοθεί στην Ενότητα 1, αφού όπως έχει επισημανθεί σε αυτή,
οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που αφορούν εκτροφές μηρυκαστικών (βοοειδών, προβάτων και
αιγών) εμφανίζονται αυξημένες λόγω του εντερικού μεθανίου (Veysset et al., 2010).
Αν επομένως, θέλαμε να κατατάξουμε τις τροφές ζωικής προέλευσης με βάση το ανθρακικό τους
αποτύπωμα τότε την πρώτη θέση θα καταλάμβανε το κρέας των βοοειδών, ακολουθούμενο από το
κρέας των αμνοεριφίων (αν και σε πολλές μελέτες οι δύο αυτές κατηγορίες βρίσκονται μαζί στην πρώτη
θέση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 3). Στη συνέχεια έρχεται το χοιρινό κρέας που
προέρχεται από μονογαστρικά ζώα και επομένως δεν επιβαρύνει με εκπομπές εντερικού μεθανίου.
Τέλος, ακολουθεί το λευκό κρέας (πουλερικά) που εμφανίζεται σε γενικές γραμμές να έχει τις μικρότερες
εκπομπές ανά κιλό παραγόμενου τροφίμου.
Με την κατάταξη αυτή συμφωνεί η έρευνα των de Vies και de Boer (2010) που συνέκριναν το ανθρακικό
αποτύπωμα διαφόρων προϊόντων της ζωικής παραγωγής. Σύμφωνα με την έρευνά τους, το βόειο
κρέας έχει ανθρακικό αποτύπωμα που κυμαίνεται μεταξύ 15-32 κιλά CO2-eq ανά κιλό προϊόντος.
Ακολουθεί το χοιρινό κρέας με 4-11 κιλά CO2-eq ανά κιλό προϊόντος και το κρέας πουλερικών με 4-
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6 κιλά CO2-eq ανά κιλό προϊόντος. Στην έρευνά τους, η επίπτωση, σε ότι αφορά τις εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου μεταξύ της παραγωγής ενός κιλού κρέατος σε σχέση με την παραγωγή ενός κιλού
γάλακτος και αυγών ήταν πολύ μεγαλύτερη. Όταν η ανάλυση πραγματοποιείται ανά κιλό πρωτεΐνης,
τότε το κρέας πουλερικών εμφανίζει επίσης χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, ενώ το κρέας των βοοειδών
παραμένει στην πρώτη θέση, γεγονός που αποτυπώνει ακόμη πιο έντονα, όπως αναφέρουν οι
συγγραφείς τη μεγάλη επιβάρυνση που συνεπάγεται η κατανάλωση κρέατος βοοειδών για τον πλανήτη.
Το υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα του βόειου κρέατος που κυμαίνεται ανάμεσα σε 16.0 και 27.3 κιλά
CO2-eq ανά κιλό κρέατος ανάλογα με το σύστημα παραγωγής, επισημαίνεται και στη μελέτη των
Nguyen et al (2010). Επιπλέον, οι Lesschen et al. (2011), εκτιμούν το ανθρακικό αποτύπωμα του
βόειου κρέατος σε 22.6 κιλά CO2-eq/κιλό, του χοιρινού κρέατος 3.5, κιλά CO2-eq και των πουλερικών
1.6 κιλά CO2-eq.
Πρόσθετες μελέτες στον Ευρωπαϊκό χώρο επισημαίνουν επίσης ότι το ανθρακικό αποτύπωμα του
χοιρινού κρέατος εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με το μοσχαρίσιο κρέας, με τιμές του κυμαίνονται
μεταξύ 3.0 και 4,4 CO2-eq ανά κιλό προϊόντος (Cederberg; 2004; Basset-Mens & Van der Werf, 2005;
Dalgaard et al. 2007).
Οι Weis & Leip (2012) υπολογίζουν επίσης το ανθρακικό αποτύπωμα των προϊόντων ζωικής
παραγωγής στην Ευρώπη. Από τη μελέτη τους προκύπτει ότι το ανθρακικό αποτύπωμα του κρέατος
κυμαίνεται μεταξύ 19 και 28 κιλά CO2-eq ανά κιλό. Συγκεκριμένα, υπολογίζουν για το βόειο κρέας ότι
το ανθρακικό αποτύπωμα φτάνει από 21 έως 28 κιλά CO2-eq, ενώ στο χοιρινό κρέας αντιστοιχούν
εκπομπές που κυμαίνονται μεταξύ 7-10 κιλά CO2-eq. Το κρέας πουλερικών εμφανίζει και στη
συγκεκριμένη εργασία μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα που κυμαίνεται μεταξύ 5 και 7 κιλά CO2-eq.
Χαμηλότερες τιμές για τις εκπομπές ανά κιλό παραγόμενου βόειου κρέατος εκτιμούν οι Veysset et al.
(2010). Στην εργασία τους υπολογίζουν ανθρακικό αποτύπωμα στο βόειο κρέας που κυμαίνεται μεταξύ
14,3 έως 18,3 κιλών CO2-eq. Ακόμη χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα για το βόειο κρέας δίνουν οι

76

Casey & Holden (2006), αφού το υπολογίζουν στα 11,26 κιλά CO2-eq ανά κιλό ζώντος βάρους, στις
τυπικές βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Ιρλανδίας.
Επιπλέον, οι Leip et al. (2010) εκτιμούν το ανθρακικό αποτύπωμα στο βόειο κρέας που παράγεται
στην Ευρώπη στα 22 κιλά CO2-eq ανά κιλό προϊόντος. Στην εργασία τους υπολογίζουν επίσης ότι το
ανθρακικό αποτύπωμα φτάνει τα 20 κιλά CO2-eq για το κρέας των αμνοεριφίων, ενώ η παραγωγή
χοιρινού κρέατος έχει ανθρακικό αποτύπωμα 7,5 κιλά CO2-eq και το κρέας πουλερικών 5 κιλά CO2-eq.
Οι χώρες με τις χαμηλότερες εκπομπές ανά κιλό βοείου κρέατος είναι η Αυστρία (14,2 κιλά CO2-eq) και
η Ολλανδία (17,4 κιλά CO2-eq ), ενώ οι υψηλότερες εκπομπές υπολογίζονται για την Κύπρο (44,1 κιλά
CO2-eq) και τη Λετονία (41,8 κιλά CO2-eq).
Οι Williams et al. (2003) υπολογίζουν ότι ανά κιλό παραγόμενου πρόβειου κρέατος οι εκπομπές
φτάνουν τα 14,1 και 11,6 κιλά CO2-eq σε εκμεταλλεύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νέας
Ζηλανδίας αντίστοιχα. Επιπλέον, οι Benoit και Laignel (2008) υπολογίζουν ότι οι εκπομπές ανά κιλό
παραγόμενου πρόβειου κρέατος είναι σημαντικά μεγαλύτερες (23-41 κιλά CO2-eq). Επίσης, οι Weis &
Leip (2012) υπολογίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα από το κρέας των αμνοεριφίων από 19 έως 28
CO2-eq.
Σε ότι αφορά το κρέας των αμνών που παράγεται στην Ελλάδα, η Σιντόρη (2012) υπολογίζει το
ανθρακικό αποτύπωμα μεταξύ 12 και 24 κιλά CO2-eq , ενώ οι αντίστοιχες εκπομπές για το κρέας των
εριφίων υπολογίζονται από τη Σιντόρη (2015) περίπου 13 κιλά CO2-eq ανά κιλό παραγόμενου
προϊόντος, ανεξάρτητα από το παραγωγικό σύστημα.
Σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με το ανθρακικό αποτύπωμα των τροφών (φυτικής και ζωικής)
αποτελεί το Κέντρο για τα Τρόφιμα και τη Διατροφή Barilla. Η βάση δεδομένων της Barilla (Barilla, 2010)
έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές σε ανάλογες με την παρούσα μελέτες (Abeliotis et al., 2016;
Anagnostopoulos et al., 2014). Σύμφωνα με το στοιχεία του Barilla (2010) το ανθρακικό αποτύπωμα
του βόειου κρέατος και του κρέατος των πουλερικών φτάνει τα 30.4 και 3.1 κιλά CO2-eq ανά κιλό
προϊόντος, αντίστοιχα.
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Πίνακας 3. Βιβλιογραφική ανασκόπηση για το ανθρακικό αποτύπωμα των σημαντικότερων ζωικών προϊόντων
που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των Ελλήνων

Βόειο κρέας

Κρέας αμνοεριφίων

Χοιρινό κρέας

Κρέας πουλερικών

Γάλα (αγελαδινό)

Ανθρακικό αποτύπωμα (κιλά
CO2 – eq / κιλό)
15-32
16-27.3
22.6
21-28
14.3-18.3
11.26
22 (14.2-44.1)
30.4
20
11.6-14.1
23-41
12-24 (αμνοί)
13 (ερίφια)
4-11
3.5
3-4.4

7-10
7.5 (5.9 για την Ελλάδα)
4-6
1.6
5-7
3.1
5
1.3-7.5 (μέση τιμή 2.4)
1.3
1.3-1.7 (1.2-2 για τις βιολογικές)
1.4-1.5
1-2.8 (μέση τιμή 1.4)
1.05 περίπου για την Ελλάδα

Βιβλιογραφική αναφορά
De Vries & de Boer (2010)
Nguyen et al (2010)
Lesschen et al (2011)
Weis & Leip (2012)
Veysset et al (2010)
Casey & Holden (2006)
Leip et al (2010)
Barilla (2010)
Leip et al (2010)
Williams et al (2003)
Benoit & Laigne (2008)
Σιντόρη (2012)
Σιντόρη (2015)
De Vries & de Boer (2010)
Lesschen et al (2011
Cederberg (2004); Basset—Mens &
Van der Werf (2005); Dalgaard et al
(2007);
Weis & Leip (2012);
Leip et al (2010)
De Vries & de Boer (2010)
Lesschen et al (2011
Weis & Leip (2012)
Barilla (2010)
Leip et al (2010)
FAO (2010); Casey & Holden (2005)
Lesschen et al (2011)
Weis & Leip (2012); Weiske et al
(2006)
Thomassen et al (2007)
Leip et al (2010)

Σε ότι αφορά το αγελαδινό γάλα ο FAO (2010) υπολογίζει ότι το ανθρακικό αποτύπωμα κατά μέσο
όρο παγκοσμίως ανά κιλό παραγόμενου γάλακτος αντιστοιχεί σε 2,4 κιλά CO2-eq. Η τιμή του
ανθρακικού αποτυπώματος για το αγελαδινό γάλα κυμαίνεται από 1.3 έως 7.5 κιλά CO2-eq ανά κιλό
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προϊόντος με τη μικρότερη τιμή να αντιστοιχεί σε περιοχές του κόσμου όπου συναντώνται πιο εντατικά
παραγωγικά συστήματα. Ανάλογους υπολογισμούς αναφέρουν οι Casey και Holden (2005) που
επικεντρώνονται σε γαλακτοπαραγωγικά συστήματα της Ιρλανδίας, ενώ οι Lesschen et al. (2011)
υπολογίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα στο αγελαδινό γάλα στα 1.3 κιλά CO2-eq. Οι Weis & Leip (2012)
υπολογίζουν αντίστοιχα το ανθρακικό αποτύπωμα στο αγελαδινό γάλα στα 1.3-1.7 CO2-eq.
Οι Weiske et al. (2006) εκτιμούν τις εκπομπές ανά κιλό παραγόμενου αγελαδινού γάλακτος στην
Ευρώπη μεταξύ 1,3-1,7 κιλά CO2-eq για τις συμβατικές και 1,2-2 κιλά CO2-eq για τις βιολογικές
εκμεταλλεύσεις, με τις υψηλότερες τιμές να επισημαίνονται για τα μεσογειακά συστήματα εκτροφής.
Οι Thomassen et al. (2007) υπολογίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα του συμβατικού και βιολογικού
γάλακτος 1,4 και 1,5 κιλά CO2-eq αντίστοιχα, για την Ολλανδία.
Οι Leip et al. (2010) υπολογίζουν τις εκπομπές ανά κιλό αγελαδινού γάλακτος σε 1,4 κιλά CO2-eq κατά
μέσο όρο στην ΕΕ, οι εκπομπές από αιγοπρόβειο γάλα φτάνουν περίπου τα 3 κιλά CO 2-eq ανά κιλό
προϊόντος, όπως και για τα αυγά. Οι χαμηλότερες εκπομπές αγελαδινού γάλακτος αφορούν στην
Αυστρία (1 κιλό CO2-eq) και στην Ιρλανδία (1 κιλό CO2-eq ), οι υψηλότερες στην Κύπρο (2,8 κιλά CO2eq) και τη Λετονία (2,7 κιλά CO2-eq ).
Σε ότι αφορά το αιγοπρόβειο γάλα, οι Weis & Leip (2012) υπολογίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα αυτού
μεταξύ 2.6 έως 4.1 CO2-eq, ενώ στην Ελλάδα η Σιντόρη (2012) υπολογίζει τις συνολικές εκπομπές στο
πρόβειο γάλα να κυμαίνονται μεταξύ 1.92 και 4.41 κιλά CO2-eq ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος.
Αντίστοιχα οι Sintori et al. (2019b) υπολογίζουν τις εκπομπές στο γίδινο γάλα μεταξύ 1.82 και 4.08 κιλά
CO2-eq.
Τέλος, σε ότι αφορά τα αυγά, η μελέτη των Lesschen et al. (2011) υπολογίζει το ανθρακικό τους
αποτύπωμα στα 1.7 κιλά CO2-eq, ενώ οι Weis & Leip (2012) σε 2.8-3.2 CO2-eq.
Πληροφορίες σχετικά με το ανθρακικό αποτύπωμα των επί μέρους τροφών αναζητήθηκαν επίσης και
για τα προϊόντα της φυτικής παραγωγής. Ενδεικτικά, στο Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
ορισμένων εξ΄αυτών. Όσον αφορά την παραγωγή λαχανικών, οι Foteinis et al. (2016) εκτιμούν τις
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εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά κιλό παραγόμενου μαρουλιού από 0.631 έως 1.282 κιλά CO2eq, ανάλογα με το παραγωγικό σύστημα που ακολουθείται, ενώ οι Barla et al., (2020) υπολογίζουν
ανθρακικό αποτύπωμα σε μαρούλια θερμοκηπίου που παράγονται στην Ελλάδα μεταξύ 2.17 και 3.55
κιλά CO2-eq. Οι Kramer & Nonhebel (1999) υπολογίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα στα φασολάκια
στα 0.100-0.171 κιλά CO2-eq ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος, στο σπανάκι από 0.129 έως 0.198
κιλά CO2-eq ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος και στο λάχανο 0.094 κιλά CO2-eq ανά κιλό
παραγόμενου προϊόντος.
Τέλος, οι de Jesus et al. (2020) υπολογίζουν το αποτύπωμα άνθρακα για την παραγωγή 1 κιλού
λαχανικών (μαρουλιού-ντομάτας-αγγουριού) από 0,105-0,516 κιλά CO2-eq. Η χαμηλή τιμή
αντιστοιχεί σε συγκαλλιέργεια των λαχανικών και η δεύτερη σε μονοκαλλιέργεια.
Σε ότι αφορά τις δενδρώδεις καλλιέργειες, οι Bartzas et al. (2017)

υπολογίζουν το ανθρακικό

αποτύπωμα στο φιστίκι Αιγίνης σε 2,041 κιλά CO2-eq ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος, ενώ οι Bravo
et al. (2017) μελετούν το ανθρακικό αποτύπωμα των κερασιών που παράγονται στη Χιλή και το
εκτιμούν στα 0,41 κιλά CO2-eq ανά κιλό προϊόντος Η τιμή αυτή είναι πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη
που έχουν υπολογίσει οι Litskas et al. (2011) για την παραγωγή κερασιών στη βόρεια Ελλάδα, (1,3
κιλά CO2-eq ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος).
Τέλος, οι Kramer & Nonhebel (1999) υπολογίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα σε σιτηρά, πατάτες και
ζαχαρότευτλα στην Ολλανδία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς τους το ανθρακικό
αποτύπωμα του σιταρίου υπολογίζεται από 0.307 και 0.399 κιλά CO2-eq ανά κιλό παραγόμενου
προϊόντος για το ανοιξιάτικο και το χειμερινό σιτάρι αντίστοιχα, ενώ το ανθρακικό αποτύπωμα του
ανοιξιάτικου και χειμερινού κριθαριού υπολογίζεται σε 0.347 και 0.326 κιλά CO2-eq ανά κιλό
παραγόμενου προϊόντος αντίστοιχα. Στις πατάτες και τα ζαχαρότευτλα το ανθρακικό αποτύπωμα
υπολογίζεται σε 0.147 και 0.041 κιλά CO2-eq ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος, αντίστοιχα.
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. Πίνακας 4. Βιβλιογραφική ανασκόπηση για το ανθρακικό αποτύπωμα των σημαντικότερων προϊόντων φυτικής
παραγωγής που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των Ελλήνων
Ανθρακικό αποτύπωμα (κιλά
CO2 – eq / κιλό )

Βιβλιογραφική αναφορά

Λαχανικά
Πατάτες
Τομάτες
Λαχανικά (διάφορα)
Φασολάκια
Σπανάκι
Λάχανο

0.165
0.20
0.154
0.250-0.450
0.631-1.282
0.105-0.516
0.100-0.171
0.129-0.198
0.094

Barilla (2010
Williams et al (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)
Foteinis et al (2016)
de Hesus et al (2015)
Kramer & Nonhebel (1999)
Kramer & Nonhebel (1999)
Kramer & Nonhebel (1999)

Φρούτα
Κεράσια

0.41
1.3

Bravo et al (2017)
Litskas et al (2011)

Σιτάρι

0.7
2.33
2.27
1.93
1.8

Williams et al (2010)
Rajaniemi et al (2011)
Rajaniemi et al (2011)
Rajaniemi et al (2011)
Rajaniemi et al (2011)

Δημητριακά
Σίκαλη
Κριθάρι
Βρώμη

Το ανθρακικό αποτύπωμα της διατροφής μας
Αφού αναζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με το ανθρακικό αποτύπωμα των επιμέρους τροφών στη
συνέχεια υπολογίστηκε το ετήσιο ανθρακικό αποτύπωμα της διατροφής μας, ως το άθροισμα των
γινομένων της κατά κεφαλήν κατανάλωσης κάθε τρόφιμου που συμμετέχει στη διατροφή των Ελλήνων
επί τον αντίστοιχο συντελεστή εκπομπών του τρόφιμου που εκφράζεται σε CO 2-eq/κιλό (βλέπε επίσης
Abeliotis et al.,2016; Anagnostopoulos et al., 2014). Για την εκτίμηση της ετήσιας κατανάλωσης κάθε
τροφίμου σε κιλά ανά κεφαλή χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των ισολογισμών του FAO για το έτος
2017, που έχουν ήδη παρουσιαστεί σε προηγούμενη ενότητα (Ενότητα 3) και φαίνονται αναλυτικά
στους Πίνακες 1 & 2 του παραρτήματος. Επομένως, το έτος αναφοράς για την παρούσα ανάλυση είναι
το έτος 2017 και τα στοιχεία της κατά κεφαλή κατανάλωσης για το έτος αυτό αντικατοπτρίζουν την
υφιστάμενη κατάσταση σε ότι αφορά τη διατροφή του μέσου Έλληνα καταναλωτή.
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Από τα στοιχεία του Πίνακα 2 του παραρτήματος προκύπτει ότι το ετήσιο κατά κεφαλή αποτύπωμα
της διατροφής μας φτάνει τα 1686 κιλά CO2-eq. Το αποτέλεσμα αυτό συμπίπτει με το αποτέλεσμα
των Batlle-Bayer et al. (2019) που υπολογίζουν ότι το κατά κεφαλήν ανθρακικό αποτύπωμα της
διατροφής στην Ισπανία φτάνει τα 1660 κιλά CO2-eq. Επίσης, τα αποτελέσματα της ανάλυσης των
Anagnostopoulos et al. (2014) σχετικά με το ετήσιο κατά κεφαλήν ανθρακικό αποτύπωμα της διατροφής
των Ελλήνων δείχνουν ότι αυτό φτάνει τα 1167 κιλά CO2-eq. Οι Abeliotis et al. (2016) υπολογίζουν το
αποτύπωμα αυτό 18277.4 κιλά CO2-eq.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανθρακικό αποτύπωμα της διατροφής μας παρέχονται στην
επόμενη ενότητα όπου παρουσιάζονται και τα εναλλακτικά σενάρια διατροφής για την επίτευξη της
μείωσης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αυτής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 45% του ανθρακικού
αποτυπώματος προέρχεται από το κόκκινο κρέας, ενώ ένα 15% επιπλέον αφορά την κατανάλωση
γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα δημητριακά επίσης συμμετέχουν με υψηλό ποσοστό στο ανθρακικό
αποτύπωμα που φτάνει το 8.5%
Επισημαίνεται ότι στη μελέτη των Abeliotis et al. (2016) στο κατά κεφαλή ανθρακικό αποτύπωμα της
διατροφής το κρέας έχει επίσης τη μεγαλύτερη συμμετοχή (40.15%) και ακολουθούσαν τα
γαλακτοκομικά και τα αυγά (24.96%) καθώς και τα δημητριακά (8.31%).
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Η ενότητα αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει εναλλακτικά
σενάρια διατροφής που προτείνονται για τους Έλληνες
καταναλωτές και που προάγουν την υγεία τους ενώ

παράλληλα μειώνουν τις επιπτώσεις της διατροφής τους
για το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα της Ενότητας 3
και τον βαθμό προσκόλλησης στη Μεσογειακή Διατροφή,
εντοπίστηκαν οι δυνατότητες βελτίωσης της διατροφής
των Ελλήνων και καταρττίστηκαν εναλλακτικά σενάρια
διατροφής για αυτούς.
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Κατά τη δημιουργία των σεναρίων έχει ληφθεί υπόψη ότι τα ζωικά προϊόντα έχουν υψηλότερες
εκπομπές από τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ενώ συμμετέχουν στη διατροφή μας σε μεγαλύτερη
ποσότητα από την ενδεδειγμένη. Τα εναλλακτικά σενάρια στηρίζονται επομένως στις δυνατότητες
μείωσης της κατανάλωσης κρέατος ή ειδών κρέατος με υψηλό αποτύπωμα άνθρακα και
αντικατάστασης αυτών με άλλα είδη τροφής (π.χ. όσπρια) ή άλλα είδη κρέατος με μικρότερο
αποτύπωμα άνθρακα. Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη το ανθρακικό αποτύπωμα κάθε είδος τροφής
υπολογίστηκε

το

περιβαλλοντικό

αποτύπωμα

του

προτεινόμενου

πλάνου

διατροφής

και

πραγματοποιήθηκε σύγκριση με το υφιστάμενο της Ενότητας 4. Για την κατάρτιση των εναλλακτικών
πλάνων διατροφής ελήφθησαν επίσης υπόψη οι διατροφικές οδηγίες και περιορισμοί, ώστε να
καλύπτονται οι διατροφικές απαιτήσεις σε ενέργεια και πρωτεΐνη. Θεωρήθηκε επίσης απαραίτητο να
ελεγχθεί η προσληφθείσα ποσότητα σιδήρου, επειδή τα εναλλακτικά σενάρια διατροφής περιέχουν
μικρότερη ποσότητα κόκκινου κρέατος. Σε όλες τις περιπτώσεις η ποσότητα σιδήρου παραμένει σχεδόν
σταθερή ή αυξάνεται20.
Ανάλογη προσέγγιση, σε ότι αφορά την κατάρτιση των εναλλακτικών σεναρίων ακολουθούν οι BatlleBayer, et al. (2019), οι Wallén et al. (2004), οι Sáez-Almendros et al. (2013), οι Anagnostopoulos et al.
(2014), και οι Abeliotis et al. (2016). Συγκεκριμένα, οι Anagnostopoulos et al. (2014) εξετάζουν τρία
διαφορετικά εναλλακτικά σενάρια διατροφής για τους Έλληνες καταναλωτές ώστε να διαπιστώσουν την
επίδρασή τους στο ανθρακικό αποτύπωμα της διατροφής. Το πρώτο εναλλακτικό πλάνο διατροφής
είναι μια χορτοφαγική δίαιτα που επιτρέπει την κατανάλωση ποσοτήτων γαλακτοκομικών και αβγών.
Στηρίζεται στην κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και στην

αυξημένη πρόσληψη φυσικών ινών,

βιταμινών, αντιοξειδωτικών, καθώς και στην κατανάλωση ρυζιού, πατατών, ζυμαρικών, δημητριακών

20

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα σενάρια διατροφής που εξετάζονται στην παρούσα εργασία, καταρτίστηκαν ώστε να
γίνει εμφανής ή δυνατότητα περιορισμού του ανθρακικού αποτυπώματος της διατροφής μέσα από την προσαρμογή
αυτής με βάση στις αρχές της Μεσογειακής διατροφής. Αν και έχει εξεταστεί η πρόσληψη θερμίδων, πρωτεΐνης και
σιδήρου σε κάθε ένα εναλλακτικό σενάριο, η πρόσληψη άλλων θρεπτικών στοιχείων δεν έχει ελεγχθεί. Σε κάθε περίπτωση
οι αναγνώστες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό ή διατροφολόγο τους πριν προβούν σε σημαντικές αλλαγές στη
διατροφή τους.
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και ψωμιού. Το προτεινόμενο πλάνο διατροφής είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου κατά 47.8%. Το σενάριο αυτό εξετάστηκε και από τους Abeliotis et al. (2016) οι οποίοι
διαπίστωσαν ότι οι προτεινόμενες αλλαγές μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου της διατροφής κατά 33.6%.
Οι Anagnostopoulos et al. (2014) εξέτασαν επίσης ένα δεύτερο σενάριο που στηρίζεται στην
αντικατάσταση του βοείου κρέατος από χοιρινό και κοτόπουλο. Στο 2ο σενάριο, η συνολική κατανάλωση
κρέατος μειώνεται κατά 4 κιλά ανά έτος και ανά κεφαλή σε σχέση με το βασικό σενάριο. Με τον τρόπο
αυτό μειώνονται κατά 470 κιλά CO2-eq οι ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά κεφαλή. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι αλλαγές αυτές αντιστοιχούν σε μείωση 40,4% στο
αποτύπωμα άνθρακα σε σχέση με το σεναρίου αναφοράς. Οι Abeliotis et al. (2016) αξιολογούν επίσης
το σενάριο αυτό και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου της διατροφής κατά 24.4%.
Τέλος, το 3 εναλλακτικό σενάριο των Anagnostopoulos et al (2014) αφορά την αντικατάσταση του
ρυζιού με πατάτες, με στόχο να μειωθούν οι εκπομπές CH4 που συνδέονται με την καλλιέργεια του
ρυζιού. Το σενάριο αυτό όμως δε φαίνεται ότι μπορεί να μειώσει σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα
των Ελλήνων. Ανάλογα σενάρια μεταβολής της διατροφής εξετάζουν και οι Xue et al. (2019) για να
διερευνήσουν τις δυνατότητες μείωσης του αποτυπώματος της διατροφής.
Στη συνέχεια της ενότητας παρουσιάζονται τα εναλλακτικά σενάρια διατροφής για τους Έλληνες
καταναλωτές που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη και το ποσοστό μείωσης στο ανθρακικό
αποτύπωμα της διατροφής που μπορούν αυτά να επιτύχουν.
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Το πρώτο σενάριο διατροφής που εξετάστηκε
στα

πλαίσια

της

παρούσας

μελέτης

περιγράφεται στην Εικόνα 22. Στηρίζεται στην
υπόθεση ότι ο καταναλωτής επιθυμεί να
Μείωση στην
κατανάλωση βόειου
κρέατος 55%

διατηρήσει το επίπεδο των θερμίδων και της
πρωτεΐνης που καταναλώνει σταθερά και δεν
επιθυμεί τη μείωση της κατανάλωσης κρέατος.

Αναπλήρωση των
θερμίδων και της
πρωτεΐνη

Η μοναδική λοιπόν μεταβολή στη διατροφή,
σύμφωνα με το πρώτο σενάριο αφορά την
αντικατάσταση μιας μερίδας βόειου κρέατος την
εβδομάδα (μείωση 55%) με χοιρινό κρέας και
κρέας

πουλερικών

(αύξηση

40%).

Μείωση ανθρακικού
αποτυπώματος
διατροφής κατά

Όπως

προκύπτει από τα αποτελέσματα της ανάλυσης
η μεταβολή αυτή στη διατροφή οδηγεί σε
μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα
Εικόνα 22. Σενάριο 1: Μείωση της κατανάλωσης
του βόειου (μοσχαρίσιου) κρέατος.

αυτής, δηλαδή των συνολικών ετήσιων
εκπομπών, κατά 10% περίπου.

Μία τέτοια μεταβολή στη διατροφή θεωρείται αρκετά μετριοπαθής καθώς δεν επηρεάζει σημαντικά τις
διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών και επομένως είναι σχετικά εύκολη η εφαρμογή της.
Επισημαίνεται ακόμη ότι το σενάριο αυτό αφήνει σχεδόν ανεπηρέαστο το επίπεδο σιδήρου που
προσλαμβάνεται από τη διατροφή (μείωση 3%).
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Το δεύτερο σενάριο διατροφής, το οποίο
περιγράφεται συνοπτικά στην Εικόνα 23,
στηρίζεται στη μείωση των μερίδων κόκκινου

Μείωση της συνολικής
κατανάλωσης κόκκινου
κρέατος σε λίγότερο

κρέατος σε δύο ανά εβδομάδα, που είναι ο

άπό

την
εβδομάδα

ανώτερος αριθμός μερίδων κόκκινου κρέατος
που επιτρέπεται ανά εβδομάδα, κατά τον
Αύξηση στην
κατανάλωση οσπρίων
φρούτων και λαχανικών
στις ενδεδειγμένες
μερίδες

διατροφικό οδηγό που παρουσιάστηκε στην
Ενότητα 2.

Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε

μείωση του καταναλωμένου βόειου κρέατος,
του

χοιρινού

κρέατος

και

του

κρέατος
Μείωση ανθρακικού
αποτυπώματος
διατροφής κατά

αμνοεριφίων κατά 70%21.
Όπως

και

στην

πρώτη

περίπτωση,

η

αντιστάθμιση των θερμίδων και της πρωτεΐνης
μπορεί να πραγματοποιηθεί με αύξηση των
Εικόνα 23. Σενάριο 2: Μείωση της κατανάλωσης του
κόκκινου κρέατος και αύξηση της κατανάλωσης
πουλερικών, οσπρίων, φρούτων και λαχανικών.

υπολοίπων τροφών που συμμετέχουν στη
διατροφή και συγκεκριμένα με την αύξηση των
πουλερικών των οσπρίων των λαχανικών και

των φρούτων στις ενδεδειγμένες μερίδες. Η μεταβολή αυτή οδηγεί σε μείωση του ανθρακικού
αποτυπώματος της διατροφής κατά σχεδόν 26% χωρίς και πάλι να αποκλείει την κατανάλωση κρέατος
και χωρίς να οδηγεί σε μείωση των συνολικών θερμίδων, πρωτεΐνης και σιδήρου. Απαιτεί τη μεγαλύτερη
προσαρμογή στο πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής καθώς στηρίζεται στην αύξηση της
κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και οσπρίων. Ως αποτέλεσμα μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για
την υγεία και συνάδει με τα χαρακτηριστικά μιας βιώσιμης διατροφής.

Το σενάριο της μείωσης της κατανάλωσης του κόκκινου κρέατος κατά 70% έχει εξεταστεί ως εναλλακτική για
μια πιο βιώσιμη διατροφή και στο πλαίσιο του έργου EATING FOR 2 DEGREES της WWF..
21
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Το τρίτο σενάριο διατροφής απευθύνεται σε
καταναλωτές που επιθυμούν να ακολουθήσουν
ένας είδος χορτοφαγικής διατροφής που
επιτρέπει

όμως

την

κατανάλωση

Αποχή από την
κατανάλωση κρέατος
και θαλασσινών

γαλακτοκομικών προϊόντων και αυγών (Lactoovo vegetarian). Συνοπτικά το συγκεκριμένο

Αναπλήρωση των
θερμίδων και της
πρωτεΐνη με αύξηση
της κατανάλωσης
τροφών φυτικής
προέλευσης, αβγών
και γάλακτος

σενάριο διατροφής απεικονίζεται στην Εικόνα
24.
Σε

αυτό

το

σενάριο

διατροφής

δε

συμπεριλαμβάνεται κόκκινο και λευκό κρέας
Μείωση ανθρακικού
αποτυπώματος
διατροφής κατά

καθώς και θαλασσινά. Η αναπλήρωση των
θερμίδων και των πρωτεϊνών επιτυγχάνεται με
αύξηση της κατανάλωσης έως 40% στα
φρούτα,

διπλασιασμό

της

κατανάλωσης
Εικόνα 24. Σενάριο 3. Lacto-ovo vegetarian διατροφή.

οσπρίων και λαχανικών, αύξηση 10% στην
κατανάλωση ρυζιού και σίτου καθώς και αύξηση
της κατανάλωσης αυγών (60%) και γάλακτος
(50%).

Όπως

προκύπτει

από

τα

αποτελέσματα της ανάλυσης η μεταβολή αυτή
στη διατροφή οδηγεί σε σημαντική μείωση του
αποτυπώματος του άνθρακα της διατροφής
που φτάνει το 36.5%.
Και στην περίπτωση του συγκεκριμένου σεναρίου δεν επηρεάζεται η συνολική ποσότητα θερμίδων και
σιδήρου, ενώ η πρωτεΐνη που προσλαμβάνεται μειώνεται ελαφρά (κάτω του 4%).
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Το τελευταίο σενάριο διατροφής που εξετάζεται
στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, στηρίζεται όχι

Μείωση του συνολικού
αριθμού των θερμίδων
από κρέας, πατάτα,
ζάχαρη, λιπαρών,
γαλακτοκομικών

μόνο στη μείωση της κατανάλωσης κρέατος και
στη στροφή προς τη Μεσογειακή Διατροφής αλλά
και στο γεγονός ότι η κατά κεφαλή ετήσια

Αύξηση της
κατανάλωσης
οσπρίων, φρούτων,
λαχανικών, αβγών
και ψαριών

κατανάλωση, όπως αυτή εμφανίζεται στα στοιχεία
του FAO, είναι πλεονασματική σε θερμίδες.

No waste

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 25,
στο συγκεκριμένο σενάριο ο συνολικός αριθμός
των θερμίδων μειώνεται ώστε να φτάσει τις 2700
ημερησίως (όσες ισοδυναμούν στις ανάγκες ενός

Μείωση ανθρακικού
αποτυπώματος
διατροφής κατά

άνδρα 75 κιλών περίπου). Η μείωση αυτή
επιτυγχάνεται

με

μείωση

της

κατανάλωσης

κρέατος, πατάτας, λιπαρών και γαλακτοκομικών
στις μέγιστες μερίδες ανά εβδομάδα σύμφωνα με
Εικόνα
25.
Σενάριο
4.
Μείωση
υπερκατανάλωσης
τροφίμων
ή/και
απορρίψεων.

τον εθνικό διατροφικό οδηγό και το πρότυπο της
Μεσογειακής

Διατροφής

(Kantor,

1998).

Παράλληλα η κατανάλωση ζάχαρης μειώνεται σε
180 γραμμάρια την εβδομάδα, ενώ αυξάνεται η
κατανάλωση οσπρίων, φρούτων, λαχανικών,
αυγών και ψαριών ανάλογα με τις προτεινόμενες
μερίδες ανά εβδομάδα. Αποτέλεσμα των αλλαγών
αυτών είναι η συνολική μείωση του ανθρακικού
αποτυπώματος κατά 31%.
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της
των

Το σενάριο αυτό κρύβει μία ακόμη βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του, που είναι η μείωση της
σπατάλης τροφίμων και των απορρίψεων. Η προϋπόθεση αυτή προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία του
FAO που χρησιμοποιήθηκαν για αυτή τη μελέτη, καθώς όπως έχει ήδη αναφερθεί αυτά αναφέρονται
στις ποσότητες τροφής που προμηθεύεται ο καταναλωτής, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το σύνολο
αυτών θα καταναλωθούν. Ένα μέρος της ποσότητας τροφής που αγοράζεται μπορεί τελικά να καταλήξει
στα οικιακά απορρίμματα. Επομένως, η περίσσεια των θερμίδων που παρατηρείται στα στοιχεία του
FAO μπορεί να οφείλεται στις απορρίψεις αυτές. Όπως προκύπτει από την ανάλυση, η αποφυγή αυτής
της σπατάλης μπορεί να μειώσει περαιτέρω το αποτύπωμα του άνθρακα της διατροφής και επομένως
πρέπει να αποφεύγεται.

Εικόνα 26. Συμβολή των επιμέρους κατηγοριών τροφίμων στο συνολικό αποτύπωμα της διατροφής, με
βάση τη σημερινή διατροφή και τα εναλλακτικά σενάρια διατροφής .
2000
1500
1000
500
0
Σημερινή
διατροφή

Σενάριο 1

Σενάριο 2

Σενάριο 3

Σενάριο 4

Λαχανικά

Φρούτα

Δημητριακά

Πατάτες

Γαλακτοκομικά

Κόκκινο κρέας

Λευκό κρέας

Αυγά

Ψάρια & Θαλασσινά

Όσπρια

Ελαια, ελιές και ξηροί καρποί

Οινοπνευματώδη ποτά

Ζάχαρη

Πηγή στοιχείων: FAO-Balance sheets, Υπολογισμοί συγγραφέων

Στις Εικόνες 23 και 24 που ακολουθούν φαίνεται η μεταβολή στο ανθρακικό αποτύπωμα της διατροφής,
αναφορικά με τις κατηγορίες τροφίμων που το συνθέτουν. Η συμβολή του κόκκινού κρέατος στη
διατροφή αναφοράς είναι εμφανής καθώς και η συνολική μείωση του αποτυπώματος που μπορεί να
επιτευχθεί μέσα από τη στροφή σε μια διατροφή πιο κοντά στη Μεσογειακή.
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Εικόνα 27. Αποτύπωμα της διατροφής και σύνθεση αυτού, με βάση τη σημερινή διατροφή και το εναλλακτικό
σενάριο διατροφής 4

Πηγή στοιχείων: FAO-Balance sheets. Υπολογισμοί
συγγραφέων
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Το βασικό ζητούμενο της παρούσας μελέτης είναι να
ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές σχετικά
με τη σημασία που έχουν οι διατροφικές τους επιλογές για την
προστασία του περιβάλλοντος και να τους ωθήσει σε μια πιο
βιώσιμη διατροφή. Στις προηγούμενες ενότητες τεκμηριώνεται η
σχέση της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων με την κλιματική
αλλαγή και παρουσιάζεται το ανθρακικό αποτύπωμα των
διαφορών τροφών που βρίσκονται καθημερινά στο ελληνικό

τραπέζι.

Επισημαίνονται

επίσης

πρακτικές

παραγωγής

τροφίμων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πέρα όμως
από την ανάδειξη των πρακτικών αυτών και την παροχή
συμβουλών για μια πιο βιώσιμη διατροφή, ο σκοπός της μελέτης
δεν μπορεί να επιτευχθεί εφόσον οι καταναλωτές δεν είναι σε
θέση να αναγνωρίσουν και να επιλέξουν τα προϊόντα που

παράγονται με τις πρακτικές αυτές.
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Πρόσφατη έρευνας του BEUC (2020) επισημαίνει ότι πάνω από το ένα τρίτο των καταναλωτών (38,9%)
θα υποστήριζαν την εφαρμογή κανονισμών που θα υποχρέωναν τους αγρότες και τους παραγωγούς
τροφίμων να πληρούν αυστηρότερα πρότυπα βιωσιμότητας. Ακόμα περισσότεροι (53%) συμφωνούν
ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στους αγρότες (π.χ. μέσω επιδοτήσεων) για να παράγουν τρόφιμα πιο
βιώσιμα. Το ποσοστό αυτό φτάνει το 60,6% για τους Έλληνες καταναλωτές. Επιπλέον, σύμφωνα με
την ίδια έρευνα, οι περισσότεροι καταναλωτές (57%) επιθυμούν οι ετικέτες τροφίμων να φέρουν
υποχρεωτικά πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των προϊόντων. Αντίστοιχο είναι το ποσοστό και
μεταξύ των Ελλήνων καταναλωτών.
Σύμφωνα με το Ecolabel Index22, υπάρχουν 148 σημάνσεις βιωσιμότητας που αφορούν τα τρόφιμα, 73
από τις οποίες εντοπίζονται στην Ευρώπη. Οι βασικές κατηγορίες σημάτων βιωσιμότητας
(περιβαλλοντικά και ηθικά σήματα ποιότητας) που συναντώνται στην αλυσίδα διατροφής είναι οι εξής:
1. Σήματα Δίκαιου Εμπορίου (Fair Trade). Τα σήματα αυτά πιστοποιούν τη δίκαιη εργασία και
αμοιβή και τη βιώσιμη χρήση της καλλιεργούμενης γης. Εκτός από τα σήματα Δίκαιου Εμπορίου
υπάρχουν και σήματα Άμεσου Εμπορίου (Direct Trade) που πληροφορούν τον καταναλωτή ότι
οι γεωργοί και οι εργαζόμενοι που παρήγαγαν το προϊόν έτυχαν μιας καλής εμπορικής
συμφωνίας. Τέτοιες σήμανσης συναντούμε συχνά και στη χώρα μας σε προϊόντα όπως ο καφές
το κακάο, το τσάι, η ζάχαρη κ.α.
2. Προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση διαδικασιών γενετικής τροποποίησης (Νon
GMO). Η πιστοποίηση αυτή αφορά όλη την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων από την καλλιέργεια
και εκτροφή έως τη μεταποίηση και τη μεταφορά. Η πιστοποίηση αφορά τη μη χρήση γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή μέρη αυτών σε όλη την αλυσίδα παραγωγής του τρόφιμου
(συμπεριλαμβανομένων των ζωοτροφών στην εκτροφή ζώων). Το τρόφιμο που πιστοποιείται δεν
μπορεί επίσης να περιέχει βιταμίνες, αρώματα, ένζυμα και άλλα πρόσθετα τροφίμων που

22

http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=category,food#Z
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παρασκευάζονται με ΓΤΟ. Τα προϊόντα που συνήθως πιστοποιούνται είναι τα γαλακτοκομικά, το
κρέας, το μέλι, τα αυγά, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά, καθώς και προϊόντα που
προορίζονται για ζωοτροφές (TUV Austria Hellas, 2020).
3. Πιστοποίηση Βιολογικής Γεωργίας (Organic Agriculture). Η πιστοποίηση αφορά

τα

προϊόντα που έχουν παραχθεί με βάση τις αρχές τις βιολογικής γεωργίας.
4. Πιστοποίηση Καλής Διαβίωσης των Ζώων (Animal Welfare). Η πιστοποίηση αυτή αφορά την
τήρηση των κανόνων καλής διαβίωσης των ζώων στις φάρμες παραγωγής ζωικών προϊόντων.
5. Πιστοποίηση προϊόντων Μειωμένου Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon Labels). Η
πιστοποίηση αφορά προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί με πρακτικές που οδηγούν σε μειωμένες
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ή σε προϊόντα που φέρουν πληροφορίες σχετικά με το
αποτύπωμα του άνθρακα.
6. Το σήμα Συμμαχία Τροπικών Δασών (Rainforest Alliance) που πιστοποιεί προϊόντα ή
επιχειρήσεις που τηρούν κάποια περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.
7. Το σήμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ΑGRO που πιστοποιεί ότι η παραγωγή των γεωργικών
προϊόντων πραγματοποιήθηκε υπό όρους που σέβονται το περιβάλλον και προάγουν την
ποιότητα και ασφάλεια αυτών. Πρόκειται για εθνικό σήμα πιστοποίησης προϊόντων, αντίστοιχο
της Global Good Agricultural Practice (GAP).

Εικόνα 28. Σημάνσεις τροφίμων
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Δύο ακόμη γνωστές σημάνσεις κατοχυρωμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ταυτοποίηση της
προέλευσης αγροτικών προϊόντων είναι οι ΠΟΠ (Προστασία Ονομασίας Προέλευσης) και ΠΓΕ
(Προστασία Γεωγραφικής Ένδειξης), οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε ελληνικά αγροτικά
προϊόντα.
Ως Ονομασία Προέλευσης, το Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζει «την ονομασία
που ταυτοποιεί ένα προϊόν: α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, χώρα, β) του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά
στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους
παράγοντες και γ) του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της οριοθετημένης
γεωγραφικής περιοχής».
Για την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη, το Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
ορίζει «την ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν: α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο,
περιοχή ή χώρα, β) του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο
χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση και γ) του οποίου ένα
τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής».
Η πιο διαδεδομένη όμως οικολογική πιστοποίηση στη χώρα μας αφορά τη βιολογική γεωργία, όπου
σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δραστηριοποιούνται 15 εγκεκριμένοι
φορείς πιστοποίησης. Συνολικά, οι ενταγμένοι παραγωγοί στο μέτρο της βιολογικής γεωργίας έφταναν
το 2019 τους 31.967, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση την τελευταία πενταετία. Οι κανόνες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία καλύπτουν το σύνολο των γεωργικών προϊόντων και
διέπουν όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής από τους σπόρους και το πολλαπλασιαστικό υλικό,
τις ζωοτροφές, τα προϊόντα με πολλαπλά συστατικά καθώς και τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα
που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα.
Η σήμανση που αφορά το ανθρακικό αποτύπωμα δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί σε αντίστοιχο βαθμό με
τα υπόλοιπα σήματα βιωσιμότητας. Το 2007 η ιδιωτική εταιρεία Carbon Trust που ιδρύθηκε λίγα χρόνια
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πριν από τη βρετανική κυβέρνηση, δημιούργησε το πρώτο σήμα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Την ίδια χρονιά η εταιρία TESCO ξεκίνησε τη σήμανση των προϊόντων της ως προς το περιβαλλοντικό
τους αποτύπωμα αλλά εγκαταλείπει την προσπάθεια λίγα χρόνια αργότερα, το 2012, λόγω του υψηλού
κόστους του εγχειρήματος. Πολλές άλλες προσπάθειες ανάλογης σήμανσης τροφίμων έχουν
καταγραφεί στον Ευρωπαϊκό χώρο, ακόμη και στην Ελλάδα, σε μεμονωμένα όμως προϊόντα διατροφής
(π.χ. αυγά, χυμός, λάδι).
Η πιστοποίηση και οικολογική σήμανση τροφίμων είναι μια μακρά και κοστοβόρα διαδικασία. Οι
αλλαγές που θα πρέπει να υποστούν οι φάρμες αλλά και οι εταιρείες μεταποίησης, επεξεργασίας και
μεταφοράς τροφίμων προκειμένου αυτά να αποκτήσουν οικολογική σήμανση, δύναται να απαιτούν
επενδύσεις και αυξάνουν το κόστος παραγωγής των προϊόντων. Είναι εύκολα κατανοητό ότι οι
επιχειρήσεις αυτές θα αναλάβουν τα επιπλέον έξοδα που επιφέρει η πιστοποίηση τους μόνο στην
περίπτωση που στην αγορά διαμορφώνεται η αντίστοιχή ζήτηση για περισσότερο οικολογικά τρόφιμα
στο πλαίσιο υιοθέτησης μιας πιο βιώσιμης διατροφής ή εφόσον δοθεί σχετική οικονομική στήριξη, βάση
του κανονιστικού θεσμικού πλαισίου.
Με άλλα λόγια οι ίδιοι οι καταναλωτές έχουν τη δύναμη σήμερα να επιβάλλουν φιλοπεριβαλλοντικά
συστήματα παραγωγής τροφής και πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της
διατροφής, επιζητώντας πιστοποιημένα τρόφιμα. Πόσο έντονη είναι όμως η ζήτηση για οικολογικά
πιστοποιημένα προϊόντα και κυρίως πόσο εύκολο είναι για τους καταναλωτές σήμερα να αναγνωρίσουν
και να εμπιστευτούν ένα οικολογικό σήμα, με δεδομένη την πληθώρα σημάτων που υπάρχουν στην
αγορά;
Στην Ευρώπη, διάφορες έρευνες καταναλωτών αναδεικνύουν το ενδιαφέρον αυτών για ζητήματα
βιωσιμότητας και βιώσιμης διατροφής (Grunert et al., 2014; BEUC, 2020). Παρόλα αυτά φαίνεται να
υπάρχει δυσκολία στην έκφραση του ενδιαφέροντος αυτού με συμβατές επιλογές τροφίμων. Στην
έρευνα των Grunert et al. (2014) που αφορούσε το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την
Ισπανία, τη Σουηδία και την Πολωνία, επισημαίνεται η δυσκολία κατανόησης της ίδιας της έννοιας της
βιωσιμότητας από τους καταναλωτές παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι εξ αυτών δήλωναν ότι
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κατανοούσαν τα επιμέρους σήματα βιωσιμότητας (σήμα Δίκαιου Εμπορίου (fair trade), σήμα Συμμαχία
Τροπικών Δασών (Rainforest alliance), σήμα Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon footprint) και σήμα
Καλής Διαβίωσης των Ζώων (Animal Welfare). Σε ότι αφορά τις διατροφικές επιλογές των καταναλωτών
που πήραν μέρος στην έρευνα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτές δεν επηρεάζονται από τις
οικολογικές σημάνσεις, αν και σε αυτό παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες όπως τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά, οι αξίες και οι πεποιθήσεις των καταναλωτών (Grunert et al., 2014). Όπως άλλωστε
είναι αναμενόμενο, η επίδραση των οικολογικών σημάνσεων είναι μεγαλύτερη στους καταναλωτές με
πιο έντονη περιβαλλοντική ανησυχία (Thøgersen et al., 2016).
Η τιμή, η έλλειψη πληροφοριών και η περιορισμένη διαθεσιμότητά περιβαλλοντικά βιώσιμων τροφίμων
είναι, σύμφωνα με τους ίδιους τους καταναλωτές τα κύρια εμπόδια στο δρόμο προς μια βιώσιμη
διατροφή (BEUC, 2020).
Παλαιότερες έρευνες στη χώρα μας επισήμαιναν την έλλειψη ενημέρωσης των καταναλωτών ως βασικό
ανασταλτικό παράγοντα στην κατανάλωση βιολογικών προϊόντων (βλ για παράδειγμα Fotopoulos &
Krystallis, 2002). Ακόμη και σήμερα, που η βιολογική γεωργία έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο βαθμό εκτός
και εντός συνόρων, μόνο το 16% των Ελλήνων καταναλωτών αναγνωρίζει το ευρωπαϊκό σήμα της
βιολογικής γεωργίας, όταν ο μέσος όρος για την Ευρώπη είναι 27% (European Commission, 2018).
Σε ότι αφορά το αποτύπωμα άνθρακα και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η ενημέρωση των
καταναλωτών είναι ελλιπής. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην αγορά της Φιλανδίας έδειξε ότι οι
καταναλωτές γνωρίζουν μεν τον όρο «αποτύπωμα του άνθρακα» αλλά δεν είναι ξεκάθαρο σε αυτούς
τι ακριβώς εκφράζει ο όρος αυτός. Μόνο το 7% ήταν σε θέση να συσχετίσουν χωρίς σκέψη τον όρο
με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που συνεπάγεται η παραγωγή του προϊόντος ενώ ένα
πρόσθετο 5% μπορούσε να τον συνδέσει με την κλιματική αλλαγή (Hartikainen et al., 2014).
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Η στάση των Φιλανδών καταναλωτών, όπως καταγράφτηκε στην έρευνα απέναντι στη σήμανση για το
Εικόνα 29. Αποτελεσματικότητα σημάνσεων

ανθρακικό αποτύπωμα είναι θετική, με το
90% να δηλώνει ότι ένα τέτοιο σήμα θα
είχε κάποια επιρροή στην καταναλωτικές
τους επιλογές, έστω και μικρή. Όμως το
μικρό

αποτύπωμα

προϊόντος

άνθρακα

συνεκτιμάται

από

ενός
τους

καταναλωτές μόνο στην περίπτωση
που το προϊόν καλύπτει πρώτα άλλα
επιθυμητά κριτήρια όπως η χαμηλή
τιμή και η ικανοποιητική γεύση του
(Hartikainen et al., 2014).
Επιπλέον, πολλές έρευνες αναδεικνύουν
τη διάσταση απόψεων σχετικά με τις
πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχει
η

σήμανση

για

το

περιβαλλοντικό

αποτύπωμα καθώς και τη μορφή που αυτό πρέπει να έχει (Hartikainen et al., 2014; Leach et al, 2016;
Thøgersen et al., 2016; Hartmann et al., 2019).
Το σήμα που χρησιμοποίησε το Carbon Trust κοινοποιεί στους καταναλωτές τον αριθμό των συνολικών
εκπομπών που συνεπάγεται η παραγωγή ενός προϊόντος και αφήνει σε εκείνους να κρίνουν κατά πόσο
το περιβαλλοντικό αυτό αποτύπωμα είναι μεγάλο ή μικρό. Για τον λόγο αυτόν έχει δεχτεί κριτική ως
προς την αποτελεσματικότητά του (Leach et al, 2016). Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σήματα με διαφορετικά χρώματα ανάλογα με το μέγεθος του ανθρακικού αποτυπώματος, τα οποία θα
επιτρέπουν στον καταναλωτή να γνωρίζει όχι μόνο το μέγεθος των εκπομπών, αλλά και το επίπεδο
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αυτών σε σχέση με άλλα προϊόντα και επομένως, θα απεικονίζει τη σχετική επίδοση του προϊόντος. Η
χρήση χρωμάτων έχει διαπιστωθεί ότι βοηθά τον καταναλωτή να αναγνωρίσει τα προϊόντα μειωμένων
εκπομπών και επομένως επιδρά στις καταναλωτικές αποφάσεις και αυξάνει την αποτελεσματικότητα
της σήμανσης (Thøgersen et al., 2016).
Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ένα προϊόν μπορεί να έχει παραπάνω από ένα σήματα βιωσιμότητας
αλλά η αποτελεσματικότητα της σήμανσης σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ακόμα πιο δύσκολο να
εκτιμηθεί αφού υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολλαπλών σημάτων (βλ για παράδειγμα
Onozaka et al., 2016).

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία διαπιστώθηκε ότι οι

καταναλωτές ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω για βιολογικά αμύγδαλα που παράγονται
όμως σε κοντινή απόσταση, ενώ δεν ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν αυτό το premium για προϊόντα
που παράγονται και μεταφέρονται σε μεγαλύτερη απόσταση. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε
προϊόντα που έφεραν διπλή σήμανση: μία σχετικά με την απόσταση στην οποία παράγονται και μία
σχετικά με τη βιολογική παραγωγή. Στη μελέτη αυτή επιβεβαιώνεται ότι η συμπεριφορά των
καταναλωτών δεν είναι ομοιογενής αλλά η αγορά μπορεί να τμηματοποιηθεί σε «καταναλωτές
συμβατικών προϊόντων», «καταναλωτές προϊόντων μικρών αποστάσεων» και «καταναλωτές
βιολογικών προϊόντων» (de Magistris et al., 2016).
Στην Ελλάδα, παρατηρείται επίσης μια προτίμηση για τοπικά παραγόμενα και παραδοσιακά προϊόντα.
Διαπιστώνεται μάλιστα ότι σε μεγάλο ποσοστό οι Έλληνες καταναλωτές συσχετίζουν τη βιώσιμη
διατροφή με την κατανάλωση τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων (BEUC, 2020).
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως η ύπαρξη πολλών διαφορετικών οικολογικών σημάτων δύναται
να δημιουργήσει σύγχυση στους καταναλωτές, επιφέροντας με τον τρόπο αυτό αντίθετα από τα
επιθυμητά αποτελέσματα. Επιπλέον, φαίνεται πως υπάρχει ακόμη αδυναμία κατανόησης των
οικολογικών σημάτων και των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτά από τους Ευρωπαίους
καταναλωτές καθώς και πολλά περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους με τον
ανασχεδιασμό τους.

99

Οικολογική σήμανση τροφίμων: μια μελέτη περίπτωσης στην Ελλάδα
Για να διερευνηθεί η σχέση των καταναλωτών με την έννοια και τις σημάνσεις βιωσιμότητας στην
Ελλάδα, εκτός από την βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε επιχειρήθηκε και η διεξαγωγή
πρωτογενούς έρευνας σε ένα πραγματικό δείγμα νέων καταναλωτών που ήταν κατά βάση, φοιτητές και
απόφοιτοι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν ηλεκτρονικά, μέσω ενός
δομημένου ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού τύπου, που δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα
google forms.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
Το δείγμα αποτελείται από 243 καταναλωτές, εκ των οποίων σχεδόν το 56% αποτελείται από γυναίκες
και το μεγαλύτερο ποσοστό (80%) είναι φοιτητές και απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ (Εικόνα 29).
Εικόνα 29. Κατανομή δείγματος με βάση το φύλο και την εκπαίδευση
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Το ηλικιακό εύρος του δείγματος είναι από 18 έως 41 χρονών, με μέσο όρο τα 23 έτη, καθώς το 97%
τον ατόμων αφορά ηλικίες από 18 – 30 (Εικόνα 30). Επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω της
στόχευσης σε νέο πληθυσμό, σχεδόν όλο το δείγμα (95%) είναι ανύπαντροι (Εικόνα 31). Τέλος, όσον
αφορά την κατανομή του δείγματος με βάση την εισοδηματική κατάσταση, το μεγαλύτερο ποσοστό
(37%) δήλωσε ότι το καθαρό εισόδημα του νοικοκυριού, δηλαδή αυτό που απομένει μετά την πληρωμή
φόρων και εισφορών, είναι 10.001€ - 20.000€. Ακολουθεί το 25%, που δήλωσε ότι έχει καθαρό
εισόδημα κάτω των 10.000€ και το 21% που έχει 20.001€ - 30.000€ (Εικόνα 31).
Εικόνα 30. Κατανομή δείγματος με βάση την ηλικία
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Εικόνα 31. Κατανομή δείγματος με βάση την οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση του νοικοκυριού

Πηγή στοιχείων: Υπολογισμοί συγγραφέων

Διατροφικές συνήθειες, περιβάλλον και βιώσιμα τρόφιμα
Διερευνώντας τις αγοραστικές συνήθειες του δείγματος, παρατηρείται ότι οι καταναλωτές είναι σχεδόν
μοιρασμένοι όσον αφορά το εάν είναι οι ίδιοι που συνήθως κάνουν τις αγορές στο νοικοκυριό (Εικόνα
32).
Εικόνα 32. Κατανομή δείγματος με βάση εάν είναι αυτοί που κάνουν συνήθως τα ψώνια στο νοικοκυριό
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Ενδιαφέρον έχει η συχνότητα κατανάλωσης κόκκινου κρέατος και πουλερικών στη διάρκεια ενός
τυπικού μήνα. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 33, τα πουλερικά καταναλώνονται πιο συχνά σε σχέση με
το κόκκινο κρέας. Ειδικότερα, φαίνεται ότι το 60% του δείγματος καταναλώνει πουλερικά 1-2 φορές την
εβδομάδα, ενώ με την ίδια συχνότητα το κόκκινο κρέας καταναλώνεται μόλις από το 50% του δείγματος.
Συγκεκριμένα, σχεδόν το 18% του δείγματος καταναλώνει κόκκινο κρέας δύο φορές το μήνα ή και
λιγότερο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για πουλερικά είναι μόλις 5%. Οι καταναλωτικές αυτές
συμπεριφορές φαίνονται να συνάδουν περισσότερο με τη Μεσογειακή διατροφή, σε σχέση με την
κατανάλωση που αποτυπώνεται στα στοιχεία του FAO για το 201723. Η ηλικιακή σύνθεση του δείγματος
και το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτώμενων αποτελούν ίσως τους κύριους παράγοντες της
διαφοροποίησης αυτής. Το γεγονός αυτό είναι ίσως μια ένδειξη πως οι νέοι καταναλωτές με υψηλό
μορφωτικό επίπεδο, μπορεί να είναι πιο δεκτικοί στην υιοθέτηση μιας βιώσιμης διατροφής.

Εικόνα 33. Κατανομή δείγματος με βάση την συχνότητα κατανάλωσης κόκκινου κρέατος και πουλερικών

Πηγή στοιχείων: Υπολογισμοί συγγραφέων
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Πέραν της μειωμένης κατανάλωσης κρέατος, σημαντικό για την προώθηση μιας βιώσιμης και
φιλοπεριβαλλοντικής διατροφής είναι και η κατανάλωση τοπικών και εποχιακών τροφίμων, όπως
προκύπτει και από τις προηγούμενες ενότητες. Αυτό συμβαίνει διότι, χρησιμοποιείται λιγότερη ενέργεια
και εκπέμπονται λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου για την μεταφορά και παραγωγή των προϊόντων.
Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη περίπτωσης, η εποχικότητα των τροφίμων φαίνεται να λαμβάνεται
υπόψη από αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος και μάλιστα φαίνεται να είναι πιο σημαντική σε
σχέση με την εντοπιότητα των τροφίμων (Εικόνα 34). Συγκεκριμένα, το 50% του δείγματος λαμβάνει
υπόψη την εποχικότητα των τροφίμων «πολύ» και «πάρα πολύ», ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την
εντοπιότητα των τροφίμων είναι μόλις 32%. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει την ανάγκη ενημέρωσης των
καταναλωτών σχετικά με την θετική επίδρασή της κατανάλωσης τοπικώς παραγόμενων προϊόντων στο
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Εικόνα 34. Σημαντικότητα της εντοπιότητας και εποχικότητας των τροφίμων κατά τις διατροφικές επιλογές

Πηγή στοιχείων: Υπολογισμοί συγγραφέων

Ένας επιπλέον στόχος της μελέτης είναι να εκτιμήσει τον βαθμό που οι καταναλωτές αξιολογούν σωστά
και αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις των προσωπικών διατροφικών τους συνηθειών στο περιβάλλον. Είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί ότι το 46% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ούτε διαφωνεί, ούτε
συμφωνεί με τη δήλωση «Οι διατροφικές μου συνήθειες επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον»
Μόλις το 28% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι οι διατροφικές τους επιλογές έχουν αρνητικές
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επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ το υπόλοιπο 26% πιστεύει μάλιστα το αντίθετο̇, ότι δηλαδή οι
διατροφικές τους επιλογές δεν επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον (Εικόνα 35).
Αντιθέτως, όταν οι καταναλωτές ρωτήθηκαν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διατροφικών
συνηθειών γενικά, σε σύγκριση με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει η χρήση του αυτοκινήτου,
φαίνεται να αποδέχονται ότι αυτό που τοποθετούμε καθημερινά στο τραπέζι μας δεν είναι λιγότερο
επιβλαβές για το περιβάλλον από ότι η χρήση του αυτοκινήτου μας (Εικόνα 35). Συγκεκριμένα, το 42%
των ερωτηθέντων διαφωνούν με τη δήλωση: «Γενικά, οι διατροφικές συνήθειες έχουν μικρή επίπτωση
στο περιβάλλον, σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχει η χρήση του αυτοκινήτου στο περιβάλλον». Το
28% είναι αναποφάσιστο και το 30% πιστεύει ότι η χρήση του αυτοκινήτου έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο
στο περιβάλλον από ότι οι διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων. Αυτό υποδηλώνει ότι ενώ αρκετοί
καταναλωτές αξιολογούν σωστά το αρνητικό αντίκτυπο που έχει γενικά η κατανάλωση τροφίμων στο
περιβάλλον, τείνουν να το υποτιμούν όταν αξιολογούν τις δικές τους διατροφικές επιλογές. Ίσως,
επομένως πρέπει να τονιστεί σε μελλοντικές σχετικές ενέργειες ευαισθητοποίησης των καταναλωτών η
σημασία της προσωπικής επιλογής και της ατομικής ευθύνης και συμβολής στην αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Εικόνα 35. Αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου που έχουν οι διατροφικές συνήθειες
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Όπως έχει ήδη επισημανθεί η έννοια της «βιωσιμότητας» στη διατροφή εμπεριέχει την περιβαλλοντική
και την κοινωνικοοικονομική συνιστώσα αλλά και την εξασφάλιση καλής υγείας.

Τι όμως

αντιλαμβάνονται οι Έλληνες καταναλωτές όσον αφορά τη βιωσιμότητα στη διατροφή; Για να διερευνηθεί
το ερώτημα αυτό, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να επιλέξουν το κυριότερο στοιχείο,
από μια λίστα με εννέα, που τους έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό σε σχέση με τα τρόφιμα που
προέρχονται από «βιώσιμες πρακτικές». Τα αποτελέσματα δείχνουν (Εικόνα 36) ότι οι καταναλωτές
τείνουν να συσχετίζουν αυθόρμητα την έννοια της βιωσιμότητας στα τρόφιμα με «Χαμηλή επίπτωση
στο περιβάλλον» (44%), με «Πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων» (11,5%) και «Αποφυγή χρήσης
φυτοφαρμάκων και γενετικά τροποποιημένων οργανισμών» (10,7%). Με αρκετά μικρότερα ποσοστά
ακολουθούν η «Οικονομική ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα» (7,8%), το «Υγιεινό» (7%) και τα
«Ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα» (6,1%). Άλλα στοιχεία όπως το «Δίκαιο εισόδημα για τους
παραγωγούς», η «Τοπική εφοδιαστική αλυσίδα» και η «Διαθεσιμότητα και προσιτή τιμή» αναφέρονται
από πολύ μικρό ποσοστό του δείγματος. ¨όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας οι
καταναλωτές αντιλαμβάνονται κυρίως την περιβαλλοντική συνιστώσα του όρου «βιωσιμότητα» και σε
μικρότερο βαθμό συσχετίζουν τον όρο αυτόν με την κοινωνικοοικονομική συνιστώσα και την καλή υγεία.
Επομένως, θα ήταν ίσως ωφέλιμο οι μελλοντικές ενέργειες ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε
θέματα διατροφής να επισημαίνουν ότι η βιώσιμη διατροφή δεν κάνει καλό μόνο στο περιβάλλον αλλά
και στην υγεία.
Εικόνα 36. Αξιολόγηση της έννοιας «τρόφιμα που παράγονται από βιώσιμες πρακτικές»
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Γνώση των καταναλωτών σχετικά με πιστοποιήσεις βιωσιμότητας και προθυμία πληρωμής για
τη σήμανση του ανθρακικού αποτυπώματος.
Παρότι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αρκετές ετικέτες τροφίμων που φέρουν πληροφορίες
σχετικά με τη βιωσιμότητα των προϊόντων, είναι αρκετές οι έρευνες που δείχνουν ότι οι καταναλωτές
δυσκολεύονται να τις αναγνωρίσουν και να αντιληφθούν το νόημα τους. Στην συγκεκριμένη έρευνα
δόθηκε στους ερωτηθέντες μια λίστα με 5 σημάνσεις, που αφορούν τρόφιμα που παράγονται με
βιώσιμες πρακτικές και εντοπίζονται και στην ελληνική αγορά και τους ζητήθηκε να αναφέρουν κατά
πόσο τις γνωρίζουν. Τη μεγαλύτερη απήχηση, και με μεγάλη διαφορά από τις επόμενες, έχει το σήμα
της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ΑGRO και ακολουθούν το σήμα της Βιολογικής γεωργίας, του Δίκαιου
εμπορίου (Fair Trade) και της Συμμαχίας τροπικών δασών (Rainforest Alliance). Αξίζει να σημειωθεί ότι
η σήμανση του Ανθρακικού αποτυπώματος (Carbon Trust) βρίσκεται στο τέλος της λίστας των
σημάνσεων που αναγνωρίζουν οι Έλληνες καταναλωτές. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι σχεδόν το ένα τέταρτο
των καταναλωτών του δείγματος δεν γνωρίζει καμία από τις σημάνσεις (Εικόνα 37).
Εικόνα 37. Αξιολόγηση της γνώσης των καταναλωτών σχετικά με σημάνσεις βιωσιμότητας
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Τα αποτελέσματα αυτά αποκτούν μεγαλύτερη ακόμη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι το δείγμα των
καταναλωτών που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα αφορά νέους με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο.
Παρότι όπως είδαμε στην Εικόνα 37, μόλις το 13,6% του δείγματος αναγνωρίζει τη σήμανση του
ανθρακικού αποτυπώματος της Carbon Trust, οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι γνωρίζουν τι είναι η
πιστοποίηση του Ανθρακικού Αποτυπώματος σε ποσοστό το 44% (Εικόνα 38). Αντιθέτως, όταν
ρωτήθηκαν εάν γνωρίζουν τι είναι η πιστοποίηση του Κλιματικά Ουδέτερου Προϊόντος, μόλις το 30%
απάντησε ότι θετικά (Εικόνα 38).
Εικόνα 38. Γνώση των πιστοποιήσεων «Ανθρακικό αποτύπωμα» & «Κλιματικά ουδέτερο προϊόν»

Ανθρακικό αποτύπωμα

Κλιματικά ουδέτερο προϊόν
Πηγή στοιχείων: Υπολογισμοί συγγραφέων

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους, η οικονομική αξία των επιλογών των καταναλωτών μπορεί να
προσδιοριστεί με τον υπολογισμό της προθυμίας πληρωμής τους. Ως προθυμία πληρωμής ορίζουμε
το μέγιστο ποσό που είναι διατεθειμένος ο καταναλωτής να πληρώσει ώστε να αγοράσει ένα προϊόν ή
μια υπηρεσία. Επιπλέον, συγκρίνοντας την προθυμία πληρωμής των καταναλωτών με τις αγοραίες
τιμές μπορούν να εκτιμηθούν οι δυνατότητες της αγοράς. Εάν η προθυμία πληρωμής του καταναλωτή
είναι υψηλότερη της αγοραίας αξίας, τότε ο καταναλωτής θα αγοράσει το αγαθό. Στη συγκεκριμένη
έρευνα, επιλέχθηκε να διερευνηθεί η προθυμία των καταναλωτών να πληρώσουν για συσκευασμένη-
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τυποποιημένη φέτα 400 γρ. με πιστοποίηση ανθρακικού αποτυπώματος στη μια περίπτωση, και με
πιστοποίηση ενεργειακά ουδέτερου προϊόντος στη δεύτερη. Μάλιστα, για να έχουν οι ερωτηθέντες ένα
κοινό σημείο τιμολογιακής αναφοράς για τη φέτα στην αγορά, τους δόθηκε η μέση αγοραία τιμή της
συμβατικής φέτας 400γρ., τη δεδομένη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η έρευνα (4,50€) και τους
ζητήθηκε να δηλώσουν το επιπλέον ποσό που θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν για την
πιστοποιημένη φέτα. Επειδή μεγάλο ποσοστό του δείγματος δεν γνώριζε τις υπό μελέτη πιστοποιήσεις,
τους δόθηκε ένα σύντομο ενημερωτικό κείμενο για το τι είναι η κάθε πιστοποίηση και ποια τα οφέλη της.
Συγκεκριμένα, για την πιστοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος δόθηκε ο ορισμός: «Η ετικέτα
Ανθρακικού Αποτυπώματος πιστοποιεί προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί υπολογίζοντας επακριβώς
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν. H ποσοτικοποίηση του αποτυπώματος του
άνθρακα γίνεται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και δίδεται από ανεξάρτητους
οργανισμούς πιστοποίησης, όπως ο Carbon Trust. Η αναγραφή της συνολικής ποσότητας των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κάνει ορατό στον καταναλωτή το περιβαλλοντικό αντίκτυπο του
εκάστοτε προϊόντος ως προς τις εκπομπές αερίων που απελευθερώνει, χωρίς αυτό απαραίτητα να
σημαίνει ότι το προϊόν που φέρει τη συγκεκριμένη ετικέτα παράγεται με χαμηλότερες ή υψηλότερες
εκπομπές σε σύγκριση με παρόμοια προϊόντα».
Αντίστοιχα, για την πιστοποίηση Κλιματικά ουδέτερου προϊόντος δόθηκε ο ορισμός: «Η ετικέτα
Κλιματικά Ουδέτερο πιστοποιεί προϊόντα που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, διότι το ανθρακικό
αποτύπωμα τους όταν δεν μπορεί να μειωθεί, αντισταθμίζεται μέσω χρηματοδότησης έργων
προστασίας του κλίματος με ένα χρηματικό ποσό ισοδύναμο με τη ρύπανση που προκαλούν. H
ποσοτικοποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η αντιστάθμιση τους γίνεται σύμφωνα με
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, και η πιστοποίηση δίδεται από ανεξάρτητους οργανισμούς όπως ο
Carbon Trust. Με αυτή την πιστοποίηση γίνεται ορατό στον καταναλωτή το φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ
του εκάστοτε προϊόντος και η συμβολή του στην αντιμετώπιση του
αλλαγής».

109

φαινομένου της κλιματικής

Εικόνα 39. Προθυμία πληρωμής για φέτα με πιστοποίηση Ανθρακικού αποτυπώματος
& φέτα Ενεργειακά ουδέτερη

Ενεργειακά ουδέτερο προϊόν

Ανθρακικό αποτύπωμα
Πηγή στοιχείων: Υπολογισμοί συγγραφέων

Τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στην Εικόνα 39, μας βοηθούν να κατανοήσουμε όχι μόνο το
επιπλέον ποσό που είναι διατεθειμένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν για κάθε πιστοποιημένο προϊόν,
σε σχέση με την τιμή της συμβατικής φέτας, αλλά και να αποτυπώσουμε μια ενδεχόμενη προτίμηση
των ερωτηθέντων ως προς την πιστοποίηση του Ενεργειακά Ουδέτερου Προϊόντος έναντι της
πιστοποίησης του Ανθρακικού Αποτυπώματος. Πιο αναλυτικά, και για τις δύο πιστοποιήσεις
παρατηρείται μια συγκέντρωση της προθυμίας των ερωτηθέντων (σχεδόν το ένα τέταρτο του δείγματος)
να πληρώσουν τιμές 30 – 60 λεπτά του ευρώ επιπλέον της τιμής της συμβατικής φέτας. Ακολουθεί η
συγκέντρωση γύρω από το διάστημα 60 – 90 λεπτά του ευρώ και για τις δύο πιστοποιήσεις (23,7% του
δείγματος για το ανθρακικό αποτύπωμα και 17,6% για το ενεργειακά ουδέτερο προϊόν) και έπειτα
παρατηρείται διαφοροποίηση. Για την πιστοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος, το 15,3% του
δείγματος είναι διατεθειμένο να πληρώσει 0,91-1,20€ επιπλέον της τιμής της συμβατικής φέτας και το
6,7% να πληρώσει 1,21-1,50€ επιπλέον. Αντιθέτως, για την πιστοποίηση ενεργειακά ουδέτερο προϊόν,
το 13,6% του δείγματος είναι διατεθειμένο να πληρώσει 0,91-1,20€ επιπλέον της τιμής συμβατικής
φέτας και το 16% να πληρώσει 1,21-1,50€, που είναι αρκετά υψηλή τιμή. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι υπάρχει
ένα ποσοστό των καταναλωτών του δείγματος, μικρό βέβαια αλλά ενδεχομένως ικανό να δημιουργήσει
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μια niche αγορά, το οποίο θα πλήρωνε τιμή πάνω από 1,50€ ευρώ και για την πιστοποίηση ανθρακικού
αποτυπώματος (13,5%) και για την πιστοποίηση ενεργειακά ουδέτερο προϊόν (12,8%).
Όσον αφορά το ποσοστό του δείγματος που απάντησε αρνητικά στην ερώτηση προθυμίας πληρωμής,
που απάντησε δηλαδή ότι δεν είναι διατεθειμένο να πληρώσει κάποιο ποσό επιπλέον της τιμής της
συμβατικής φέτας για να αγοράσει το πιστοποιημένο προϊόν, ζητήθηκε να δηλώσει το λόγο για τη στάση
του αυτή. Αν και αρκετά μικρό το ποσοστό του δείγματος που απάντησε αρνητικά (14 άτομα στα 243),
έχει ενδιαφέρον να δούμε τους κυριότερους λόγους άρνησης (Εικόνα 40). Το 28,6% αυτών, δήλωσε ότι
δεν θεωρεί πως το ζήτημα που διαπραγματεύονται αυτές οι πιστοποιήσεις είναι σημαντικό. Ακολουθεί
το 21,4% που αναφέρει ότι το εισόδημα του είναι αρκετά περιορισμένο ώστε να πληρώνει για τέτοιες
πιστοποιήσεις και το 14,3% αναφέρει ότι δεν γνωρίζει αρκετά για τις επιπτώσεις του ανθρακικού
αποτυπώματος στο περιβάλλον, ώστε να κρίνει εάν αξίζει να πληρώσει παραπάνω για τέτοια προϊόντα.

Εικόνα 40. Κυριότερος λόγος άρνησης αγοράς πιστοποιημένης φέτας

Πηγή στοιχείων: Υπολογισμοί συγγραφέων

Τέλος, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αποτυπώσουν το επίπεδο συμφωνίας ή διαφωνίας τους
με τρεις προτάσεις. Σύμφωνα με την Εικόνα 41, παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία του
δείγματος (90%) συμφωνεί ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτική η σήμανση βιωσιμότητας στη συσκευασία
κάθε προϊόντος, ώστε να έχουν όλη την πληροφορία που αναζητούν. Αποτυπώνεται όμως διαφωνία
σχετικά με τα μέτρα που θα καθιστούσαν την παραγωγή τροφίμων πιο βιώσιμη. Συγκεκριμένα, ένα
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μέτρο που άμεσα επηρεάζει την τσέπη του καταναλωτή, όπως είναι η υψηλότερη φορολόγηση
παραγωγών που παράγουν λιγότερο βιώσιμα τρόφιμα (και κατ’ επέκταση η ακριβότερη τελική τιμή στο
προϊόν) διχάζει τους καταναλωτές. Κατά μέσο όρο το 54% υποστηρίζει ένα τέτοιο μέτρο, ενώ το
υπόλοιπο 46% είτε δυσκολεύεται να πάρει θέση σε μια τέτοια πολιτική είτε διαφωνεί. Αντιθέτως, ένα
μέτρο που, φαινομενικά τουλάχιστον, δεν επηρεάζει την τσέπη του καταναλωτή, όπως είναι τα
οικονομικά κίνητρα (π.χ. επιδοτήσεις) σε παραγωγούς για να παράγουν τρόφιμα με βιώσιμες πρακτικές
λαμβάνει την αμέριστή υποστήριξη των ερωτηθέντων. Συγκεκριμένα, το 93% συμφωνεί με αυτή την
πολιτική και μόλις το 5% είναι αναποφάσιστο, ενώ το 2% διαφωνεί απόλυτα.

Εικόνα 41. Επίπεδο συμφωνίας/διαφωνίας καταναλωτών για υποχρεωτική σήμανση βιωσιμότητας των
τροφίμων και πολιτικών που καθιστούν την παραγωγή πιο βιώσιμη

Πηγή στοιχείων: Υπολογισμοί συγγραφέων

Όλα τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα πρώτο βήμα για τη σκιαγράφηση
των στάσεων νέων καταναλωτών ως προς τα τρόφιμα που παράγονται με βιώσιμες πρακτικές και τις
σημάνσεις που τα πιστοποιούν. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι το δείγμα αφορά ένα αρκετά μικρό μέρος
του πληθυσμού νέων στην Ελλάδα και ότι η σύνθεση του δεν είναι αντιπροσωπευτική αυτού του
πληθυσμού. Επομένως τα αποτελέσματα της ανάλυσης που προηγήθηκε αφορούν μια μελέτη
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περίπτωσης και δεν μπορούν να γενικευτούν. Παρόλα αυτά μπορούν αν αξιοποιηθούν ως οδηγός για
ενέργειες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης των νέων καταναλωτών σχετικά με το ζήτημα της βιώσιμης
διατροφής.
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Η μεγαλύτερη πρόκληση που καλείται να
Εικόνα 30. Οδηγίες προς καταναλωτές για την

αντιμετωπίσει

επιλογή τροφίμων

η

αλυσίδα

παραγωγής

τροφίμων τα επόμενα χρόνια είναι η
εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων, δίκαια

και

φιλοπεριβαλλοντικά

παραγόμενων

τροφίμων για τον διαρκώς αυξανόμενο
παγκόσμιο

πληθυσμό.

Τα

σημερινά

δεδομένα σε ότι αφορά την κλιματική
αλλαγή διαμορφώνουν μια εξίσωση που
είναι πολύ δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο
να λυθεί. Βασική προϋπόθεση είναι η
προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων
στην

αλυσίδα

παραγωγής

και

κατανάλωσης τροφίμων να αναλάβουν

δράση ώστε να αποτελέσουν μέρος της
λύσης.
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Η μείωση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων της διατροφικής αλυσίδας ξεκινά από την υιοθέτηση
φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών και κτηνοτροφικών πρακτικών. Η μείωση της χρήσης εισροών όπως
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων έχει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον. Είναι προφανές ότι μειώνει
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτών στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις αλλά και με την ίδια τους την παραγωγή, αφού για αυτή απαιτείται η χρήση άλλων
εισροών και κυρίως η χρήση ορυκτών καυσίμων. Επιπλέον, η μείωση της χρήση χημικών στις
καλλιέργειές ή αντικατάστασή τους από οργανικά λιπάσματα και η στροφή προς τη βιολογική
καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών ενισχύει τη βιοποικιλότητα και βελτιώνει τη σύσταση και τις
ιδιότητες του εδάφους και των αγρο-οικοσυστημάτων.
Από την άλλη μεριά, η κλιματική αλλαγή δημιουργεί πρόσθετους περιορισμούς στην παραγωγή
τροφίμων, αφού επηρεάζει τη διαθεσιμότητα απαραίτητων πόρων όπως καλλιεργήσιμων εκτάσεων και
νερού. Σε αυτές τις συνθήκες, τα γεωργικά παραγωγικά συστήματα θα πρέπει να αυξήσουν την
αποτελεσματικότητά τους διατηρώντας τον φιλοπεριβαλλοντικό τους προσανατολισμό. Με την έννοια
αυτή οι προτεινόμενες λύσεις για τη συνεισφορά του γεωργικού-κτηνοτροφικού τομέα στον περιορισμό
της κλιματικής αλλαγής ενδεχομένως να μην είναι καθολικές αλλά να προσαρμόζονται ανάλογα με τον
κλάδο και την περιοχή.
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται σε αυτή τη μελέτη το κρέας πουλερικών και
χοίρων φαίνεται να έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από το κόκκινο κρέας που προέρχεται
από τα μηρυκαστικά, κυρίως λόγω των εκπομπών εντερικού μεθανίου που συνδέονται με το τελευταίο.
Όμως τα συστήματα αυτά είναι στην πλειοψηφία τους εντατικά και απαιτούν τη δέσμευση εκτάσεων για
παραγωγή ζωοτροφών που εναλλακτικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή του
ανθρώπου. Από την άλλη μεριά τα μηρυκαστικά έχουν την ικανότητα να αξιοποιούν με τη βόσκηση
εκτάσεις που δεν εμφανίζουν εναλλακτική χρήση και να μετατρέπουν βοσκήσιμη ύλη σε τροφή για τον
άνθρωπο. Επιπλέον, τα εκτατικά παραγωγικά συστήματα με τους βοσκοτόπους που διατηρούν
συμβάλλουν στη συσσώρευση άνθρακα στο έδαφος, γεγονός που δε συνεκτιμάται απαραίτητα στον
υπολογισμό των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα διάφορα παραγωγικά
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συστήματα. Επιπλέον, προσφέρουν σημαντικό εισόδημα σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες του
πλανήτη και εξασφαλίζουν τροφή σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Με αυτό τον τρόπο βοηθούν στη
βελτίωση κοινωνικοοικονομικών δεικτών.
Πράγματι, η έννοια της βιωσιμότητας είναι σύνθετη και εμπεριέχει την οικονομική, κοινωνική και
περιβαλλοντική συνιστώσα. Σε ότι αφορά τη διατροφή, η βιωσιμότητα θα πρέπει επίσης να προάγει την
υγεία και ευημερία των καταναλωτών. Οι καταναλωτές αποτελούν και αυτοί με τη σειρά τους μέρος της
αλυσίδας παραγωγής τροφίμων. Με τις διατροφικές τους επιλογές αποφασίζουν για την υγεία και την
ευημερία τους αλλά και για τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Είναι γεγονός ότι η ζωική παραγωγή ευθύνεται
για το μεγαλύτερο μέρος των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων. Η
ζήτηση όμως για προϊόντα ζωικής παραγωγής αναμένεται να αυξηθεί ως αποτέλεσμα της αύξησης του
παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και αύξησης της κατά κεφαλήν κατανάλωσης σε χώρες που αυτή
παραμένει ακόμα χαμηλή. Από την άλλη μεριά, σε πολλές περιοχές του πλανήτη όπως στις ΗΠΑ και
την Ευρώπη η κατά κεφαλήν κατανάλωση παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα με ότι αυτό
συνεπάγεται για την υγεία των καταναλωτών. Η μείωση της κατανάλωσης κρέατος, επομένως θα έχει
ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία αλλά και για το περιβάλλον.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αλλά και τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της
παρούσας εργασίας, ο περιορισμός του κρέατος στη διατροφή μπορεί να μειώσει σημαντικά το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτής, όμως φαίνεται επίσης ότι αυτό δεν είναι γνωστό και κατανοητό από
τους καταναλωτές. Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουν ότι μειώνοντας τη χρήση ιδιωτικού
αυτοκινήτου, αγοράζοντας οικιακές συσκευές με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, χρησιμοποιώντας
λάμπες οικονομίας και εναλλακτικές πηγές ενέργειας π.χ. φωτοβολταϊκά μπορούμε να μειώσουμε το
περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Τα οφέλη της ανακύκλωσης απορριμμάτων και συσκευασιών είναι
επίσης γνωστά στο ευρύ κοινό. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο σε ότι αφορά τη σημασία που έχουν οι
διατροφικές μας συνήθειες και επιλογές για το περιβάλλον.
Οι μελέτες που επικεντρώνονται στην οικολογική σήμανση των προϊόντων, αναδεικνύουν την έλλειψη
ενημέρωσης και αναγνώρισης από πλευράς καταναλωτών καθώς και τις δυσκολίες, ελλείψεις και
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περιορισμούς στην ανάπτυξη, διάδοση και αποτελεσματικότητα των οικολογικών σημάτων. Επιπλέον,
αν και η οικολογική σήμανση των προϊόντων διατροφής αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια η ύπαρξη
πολλών διαφορετικών σημάτων και η μεγάλη παραλλακτικότητα ως προς τις πληροφορίες που κάνουν
διαθέσιμες στους καταναλωτές δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στην αναγνώριση και την
αξιοπιστία τους.
Τέλος, ακόμη και στις χώρες όπου η αναγνώριση των οικολογικών σημάτων από τους καταναλωτές
είναι μεγαλύτερη αυτή δε μεταφράζεται σε επιλογές οικολογικών προϊόντων και δεν επηρεάζει την
απόφαση των καταναλωτών να αγοράσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Η οικολογική ταυτότητα των
τροφίμων επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στους καταναλωτές μόνο όταν καλύπτονται άλλα κριτήρια
και συνυπάρχουν άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά όπως είναι η ελκυστική τιμή και γεύση.
Γίνεται σαφές από όσα παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη, ότι η στροφή προς μια βιώσιμη διατροφή
αποτελεί σημαντικό βήμα για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του
περιβάλλοντος. Γίνεται όμως ακόμα πιο σαφές ότι αυτό θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συντονισμένων
προσπαθειών τόσο από την πλευρά της εξεύρεσης και διάδοσης πρακτικών μείωσης των εκπομπών
στην παραγωγή όσο και από την πλευρά της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε
θέματα προστασίας περιβάλλοντος και περιορισμού της κλιματικής αλλαγής.
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περιλαμβάνει η διατροφή των Ελλήνων, για τα έτη 2014 – 2017.
Κατά
Κατά
Κατά
Κατά
κεφαλήν
κεφαλήν
κεφαλήν
κεφαλήν
Προϊον
κιλά/έτος
κιλά/έτος
κιλά/έτος
κιλά/έτος
(2017)
(2016)
(2015)
(2014)
Σιτηρά - Εξαιρείται Μπύρα
Σιτάρι και προϊόντα του
130,06
128,51
129,79
128,72
Ρύζι και προϊόντα του
4,09
5,79
7,22
4,88
Κριθάρι και προϊόντα του
0,2
0,3
0,22
0,3
Αραβόσιτος και προϊόντα του
1,79
1,56
1,7
1,71
Σίκαλη και προϊόντα της
0,28
0,31
0,31
0,31
Βρώμη και προϊόντα της
0,43
0,33
0,27
0,22
Δημητριακά (άλλα)
1,08
1,08
0,99
1,08
Αμυλούχες ρίζες
Πατάτες
57,78
55,13
69,27
75,97
Γλυκές πατάτες
0,27
0,33
0,25
0,18
Ζάχαρη και Γλυκαντικά
Ζάχαρη (ακατέργαστο ισοδύναμο)
27,23
27,29
27,29
27,39
Γλυκαντικά (άλλα)
4,79
0,31
0,31
0,38
Μέλι
1,59
1,57
1,57
1,57
Όσπρια
Φασόλια
2,42
2,67
2,67
2,67
Όσπρια (άλλα)
2,30
2,26
2,26
2,26
Καλλιέργιες ελαιούχων
Ξηροί καρποί
12,31
11,39
10,91
11,03
Σπόρος σουσαμιού
1,13
1,15
1,15
1,15
Ελιές (συμπεριλαμβανομένων
16,91
12,64
16,84
17,19
κονσερβών)
Φυτικά Έλαια
Σογιέλαιο
1,04
1,03
1,03
1,03
Λάδι αραχίδας
0,34
0,34
0,34
0,34
Ηλιέλαιο
4,66
4,65
4,65
4,65
Βαμβακέλαιο
0,39
0,39
0,39
0,39
Λάδι σπόρου σουσαμιού
0,4
0,4
0,4
0,4
Ελαιόλαδο
17,80
17,24
15,99
16,21
Λάδι καλαμποκιού αραβόσιτου
2,31
2,44
2,9
2,9
Λαχανικά
Τομάτες
54,75
54,93
53,1
52,04
Κρεμμύδια
11,72
11,74
13,75
14,14
Λαχανικά (άλλα)
88,45
92,89
94,15
87,33
Φρούτα - Εξαιρείται Κρασί
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Πορτοκάλια, Μανταρίνια
Λεμόνια, Λαίμς
Γρειπφρουτ
Μπανάνες
Μήλα
Ανανάς
Dates - Χουρμάς
Σταφύλια (εξαιρείται Κρασί)
Φρούτα (άλλα)
Τονωτικά - Διεγερτικά
Καφές
Κακάο
Τσάι
Πιπέρι
Γλυκοπίπερο
Μπαχαρικά (άλλα)
Αλκοολούχα ποτά
Κρασί
Μπύρα
Ποτά, ζυμωμένα
Ποτά, αλκοολούχα
Κρέας
Βόειο κρέας
Πρόβειο κρέας και αιγοπρόβειο κρέας
Χοιρινό κρέας
Κρέας πουλερικών
Κρέας (άλλο)
Άλλα ζωικά προϊόντα
Εντόσθια, βρώσιμα
Βούτυρο, Ghee
Κρέμα Cream
Ζωϊκά λίπη, ωμά
Αυγά
Γάλα - Εξαιρείται Βούτυρο
Ψάρια, Θαλασσινά
Freshwater Fish Ψάρι γλυκού νερού
Demersal Fish Βενθοπελαγικά ψάρια
Pelagic Fish Πελαγικά ψάρια
Marine Fish, Other
Crustaceans Καρκινοειδή
Cephalopods Κεφαλόποδα
Μαλάκια (άλλα)

27,82
7,28
0,78
12,02
5,13
1,32
0,08
19,20
39,25

17,15
4,62
0,7
11
5,25
1,21
0,07
22,43
32,93

28,21
6,47
0,72
9,95
5,12
1,02
0,05
28,19
32,8

23,69
6,3
0,7
9,27
5,18
1,18
0,06
35,38
26,29

3,79
0
1,06
0,09
0,11
0,25

4,19
0
0,39
0,09
0,1
0,23

4,24
0
0,39
0,09
0,11
0,23

4,24
0
0,39
0,09
0,11
0,24

5,85
36,35
0,11
1,03

6,35
36,14
0,11
0,67

5,69
36,12
0,11
0,97

18,27
36,11
0,11
2,37

17,89
7,08
28,61
15,31
2,19

14,82
7,87
28,84
15,11
2,14

14,42
7,97
28,83
15,14
2,25

15,38
11,82
28,8
15,31
2,44

3,28
1,04
2,71
0,47
9,28
227,77

3,65
0,88
1,89
0,28
8,19
229,08

3,66
0,87
0,96
0,36
8,32
237,08

4,09
0,91
2,16
0,14
8,58
241,11

1,97
6,74
4,35
0,49
1,64
3,64
0,6

2,2
6,48
4,58
0,97
1,25
3,1
1,95

2,02
5,85
4,16
0,9
1,09
2,45
1,47

2,36
5,62
4,35
0,96
1,13
2,69
0,65
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Πίνακας 2. Παραρτήματος 1. Ανθρακικό αποτύπωμα διατροφής για το 2017

Προϊον

Σιτηρά - Εξαιρείται Μπύρα
Σιτάρι και προϊόντα του
Ρύζι και προϊόντα του
Κριθάρι και προϊόντα του
Αραβόσιτος και προϊόντα του
Σίκαλη και προϊόντα της
Βρώμη και προϊόντα της
Δημητριακά (άλλα)
Αμυλούχες ρίζες
Πατάτες
Γλυκές πατάτες
Ζάχαρη και Γλυκαντικά
Ζάχαρη (ακατέργαστο
ισοδύναμο)
Γλυκαντικά (άλλα)
Μέλι
Όσπρια
Φασόλια
Όσπρια (άλλα)
Καλλιέργιες ελαιούχων
Ξηροί καρποί
Σπόρος σουσαμιού
Άλλα ελαιούχα σπέρματα
Ελιές (συμπεριλαμβανομένων
κονσερβών)
Φυτικά Έλαια
Σογιέλαιο
Λάδι αραχίδας
Ηλιέλαιο
Βαμβακέλαιο
Λάδι σπόρου σουσαμιού
Ελαιόλαδο
Λάδι καλαμποκιού
αραβόσιτου
Άλλα έλαια
Λαχανικά

Κατά
κεφαλήν
κιλά/έτος
(2017)

Εκπομπές
αερίων
θερμοκηπίου
ανά κιλό
τροφής
(CO2- eq)

Βιβλιογραφική
αναφορά

Ετήσιο
αποτύπωμα
διατροφής σε
κιλά CO2- eq

130,06
4,09
0,2
1,79
0,28
0,43
1,08

1
2,57
1
1
1
1
1

Wallen et al (2004)
Barilla (2010)
Wallen et al (2004)
Wallen et al (2004)
Wallen et al (2004)
Wallen et al (2004)
Wallen et al (2004)

130,06
10,51
0,20
1,79
0,28
0,43
1,08

57,78
0,27

0,165
0,165

Barilla (2010)
Barilla (2010)

9,53
0,04

27,23

0,47

Barilla (2010)

12,80

4,79
1,59

0,47
0,80

Barilla (2010)
Barilla (2010)

2,25
1,26

2,42
2,30

1,38
1,38

Barilla (2010)
Barilla (2010)

3,33
2,61

12,31
1,13
0,71
16,91

0,42
0,42
0,42
4,00

Barilla (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)
Kaltsas et al.
(2007)

5,17
0,49
0,29
67,64

1,04
0,34
4,66
0,39
0,4
17,80
2,31

2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
5,36
2,51

Barilla (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)
Sellas
Barilla (2010)

2,61
0,85
11,71
0,98
1,01
34,93
5,80

3,83

2,51

Barilla (2010)

9,63
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Τομάτες
Κρεμμύδια
Λαχανικά (άλλα)
Φρούτα - Εξαιρείται Κρασί
Πορτοκάλια, Μανταρίνια
Λεμόνια, Λαίμς
Γρειπφρουτ
Άλλα εσπεριδοειδή
Μπανάνες
Μήλα
Ανανάς
Dates - Χουρμάς
Σταφύλια (εξαιρείται Κρασί)
Φρούτα (άλλα)
Τονωτικά - Διεγερτικά
Καφές
Κακάο
Τσάι
Πιπέρι
Γλυκοπίπερο
Μπαχαρικά (άλλα)
Αλκοολούχα ποτά
Κρασί
Μπύρα
Ποτά, ζυμωμένα
Ποτά, αλκοολούχα
Κρέας
Βόειο κρέας
Πρόβειο κρέας και
αιγοπρόβειο κρέας
Χοιρινό κρέας
Κρέας πουλερικών
Κρέας (άλλο)
Άλλα ζωικά προϊόντα
Εντόσθια, βρώσιμα
Βούτυρο, Ghee
Κρέμα Cream
Ζωϊκά λίπη, ωμά

54,75
11,72
88,45

0,15
0,45
0,45

Barilla (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)

8,43
5,27
39,80

27,82
7,28
0,78
0,04
12,02
5,13
1,32
0,08
19,20
39,25

0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68

Barilla (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)

18,91
4,95
0,52
0,03
8,17
3,49
6,90
0,05
13,06
26,69

3,79
0,00
1,06
0,09
0,11
0,25

7,96
7,96
7,96
0,30
0,30
0,30

Wallen et al (2004)
Wallen et al (2004)
Wallen et al (2004)
Wallen et al (2004)
Wallen et al (2004)
Wallen et al (2004)

30,25
0,00
8,44
0,03
0,03
0,08

5,85
36,35
0,11
1,03

2,24
0,64
2,24
2,23

Barilla (2010)
Heineken
Barilla (2010)
Barilla (2010)

40,07
23,28
0,25
5,56

17,89
7,08

30,40
15,00

Barilla (2010)
Σιντόρη, 2012

469,68
106,20

28,61
15,31
2,19

6,00
3,10
3,00

Leip et al. (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)

168,80
47,46
6,57

3,28
1,04
2,71
0,47

2,36
8,8
1,14
4,80

7,74
9,15
3,09
2,26

Αυγά
Γάλα - Εξαιρείται Βούτυρο
Ψάρια, Θαλασσινά

9,28
227,77

4
1,05

Wallen et al. (2004)
Barilla (2010)
Barilla (2010)
Kramer et al.
(1999)
Barilla (2010)
Leip et al. (2010)
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37,12
239,16

Freshwater Fish Ψάρι γλυκού
νερού
Demersal Fish
Βενθοπελαγικά ψάρια
Pelagic Fish Πελαγικά ψάρια
Marine Fish, Other
Crustaceans Καρκινοειδή
Cephalopods Κεφαλόποδα
Μαλάκια (άλλα)

1,97

1,2

Barilla (2010)

2,36

6,74

1,2

Barilla (2010)

8,09

4,35
0,49
1,64
3,64
0,6

1,2
1,2
3,00
3,00
3,00

Barilla (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)
Barilla (2010)

5,22
0,59
4,82
10,70
1,76
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