Τι πρέπει να πουλάνε τα κυλικεία στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια και
Νυχτερινά Σχολεία

Ο καηάλογορ ηων πποϊόνηων πος διαηίθενηαι από ηα κςλικεία δημοζίων και
ιδιωηικών ζσολείων ειζάγει ηα εξήρ καινούπγια ζηοισεία ζε ζσέζη με ηον
πποηγούμενο:

Κάζε θπιηθείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ Οδεγό Οξζήο Υγηεηλήο Πξαθηηθήο ζρνιηθώλ
θπιηθείσλ ηνπ ΕΦΕΤ από ηνλ νπνίν ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα ελεκεξώλεηαη.
Δπλαηόηεηα παξαζθεπήο θξεζθνζηπκκέλσλ θπζηθώλ ρπκώλ ζε ζηίθηε ή απνρπκσηή.
Η δπλαηόηεηα απηή δίλεηαη κόλν ζηα θπιηθεία πνπ πιεξνύλ ζπγθεθξηκέλεο
πξνδηαγξαθέο ώζηε λα ηεξνύληαη νη πγεηνλνκηθνί θαλνληζκνί.
Οη θξέζθνη ρπκνί παξέρνπλ ζεκαληηθή πνζόηεηα αληηνμεηδσηηθώλ βηηακηλώλ.
Τα ππόινηπα θπιηθεία επηηξέπεηαη λα πσινύλ κόλν ηππνπνηεκέλνπο 100% θπζηθνύο
ρπκνύο ρσξίο πξόζζεηε δάραξε. Η επηηξεπόκελε κεξίδα ησλ ηππνπνηεκέλσλ ρπκώλ
κεηώλεηαη ζηα 250ml ώζηε λα επηηεπρζεί κηθξόηεξε πξόζιεςε ζεξκίδσλ θαη απιώλ
ζαθράξσλ.
Δπλαηόηεηα παξαζθεπήο ζπλδπαζκώλ θξέζθσλ θξνύησλ κε γάια. Η δπλαηόηεηα
απηή δίλεηαη κόλν ζηα θπιηθεία πνπ πιεξνύλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο ώζηε λα
ηεξνύληαη νη πγεηνλνκηθνί θαλνληζκνί. Απαγνξεύεηαη ε δηάζεζε ηππνπνηεκέλσλ
milkshakes θαζώο θαη ε ρξήζε έηνηκεο ζθόλεο γηα milkshake.
Οη ζπλδπαζκνί θξέζθσλ θξνύησλ κε γάια πνπ παξαζθεπάδνληαη ζπλδπάδνληαο κία
κεξίδα γάιαθηνο θαη κία κεξίδα θξέζθνπ θξνύηνπ απνηεινύλ έλα πγηεηλό ζλαθ,
πινύζην ζε αζβέζηην θαη βηηακίλεο πνπ παξέρεη αξθεηή ελέξγεηα ζηα παηδηά δίλνληάο
ηνπο παξάιιεια ηε γιπθηά γεύζε ρσξίο ηα πξόζζεηα ζάθραξα. Επίζεο είλαη έλαο
θαιόο ηξόπνο ώζηε ην παηδί πνπ δελ πίλεη ζθέην γάια ή δελ ηξώεη θξέζθα θξνύηα
ζην ζρνιείν λα πξνζιάβεη ην απαξαίηεην αζβέζηην, ηηο βηηακίλεο θαη ηηο θπηηθέο ίλεο.
Επηπιένλ ε παξαζθεπή ρπκώλ θαη ζπλδπαζκώλ γάιαθηνο κε θξνύηα απνηειεί γηα ηα
παηδηά θαη έλα κάζεκα πγηεηλήο δηαηξνθήο, θαζώο κε ηνλ ηξόπν απηό ηα παηδηά
αλαγλσξίδνπλ όηη έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα παξαζθεπάδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζλαθ
θαη ζην ζπίηη θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα θαηαλαιώλνπλ κόλν ηα αληίζηνηρα
ηππνπνηεκέλα ηξόθηκα.
Δπλαηόηεηα παξαζθεπήο ζάληνπηηο κε δηάθνξα είδε ςσκηνύ, ηπξηνύ θαη ιαραληθώλ.
Η δπλαηόηεηα απηή δίλεηαη κόλν ζηα θπιηθεία πνπ πιεξνύλ ζπγθεθξηκέλεο
πξνδηαγξαθέο ώζηε λα ηεξνύληαη νη πγεηνλνκηθνί θαλνληζκνί.
Τα ππόινηπα θπιηθεία επηηξέπεηαη λα πσινύλ κόλν ηππνπνηεκέλα ζάληνπηηο.

Τα ζάληνπηηο / ηνζη κπνξνύλ λα παξαζθεπάδνληαη κε όινπο ηνπο ηύπνπο ςσκηνύ
ιεπθνύ ή νιηθήο άιεζεο όπσο ςσκάθη αηνκηθό, ςσκί γηα ηνζη, κπαγθέηα, αξαβηθή
πίηα, ζεζακέλην θνπινύξη. Δελ επηηξέπεηαη ην κπξηνο, θξνπαζάλ, πηξνζθί θαη πίηα
γηα ζνπβιάθη. Επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ ηπξηώλ από γάια θαη ηπξόγαια κε ή ρσξίο
σξίκαλζε.
Δπλαηόηεηα πξνζζήθεο βξαζηώλ απγώλ ζηα ζάληνπηηο. Τν απγό πξνζηέζεθε ζηε
ιίζηα ησλ επηηξεπόκελσλ πξνο πώιεζε ηξνθίκσλ ώζηε λα πξνζηίζεηαη ζηα ζάληνπηηο
/ ηνζη κόλν από ηα θπιηθεία πνπ ζα δηαζέηνπλ θαη άδεηα λα παξαζθεπάδνπλ
ζάληνπηηο. Τν απγό είλαη κία πινύζηα πεγή πξσηετλώλ θαη βηηακηλώλ θαη δελ πεξηέρεη
πνιιά ιηπαξά. Οη ρεηξηζηέο ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζην
βξάζηκν θαη ηε κεηαρείξηζε ηνπ απγνύ.
Αθαίξεζε από ηε ιίζηα ησλ αιιαληηθώλ. Δελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε αιιαληηθώλ
ζηα ζάληνπηηο/ηνζη. Η απόθαζε απηή ζηεξίδεηαη ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΠΟΥ γηα
πεξηνξηζκό ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξώλ θαη ηνπ αιαηηνύ θαζώο θαη ζηηο εζληθέο
δηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο γηα πεξηνξηζκό ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο. (Εμεηάδεηαη ε
δπλαηόηεηα ρξήζεο αιιαληηθώλ ρακειώλ ζε ιηπαξά).
Αθαίξεζε όισλ ησλ ιηπαξώλ πιώλ. Δελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ιηπαξώλ ζηα
ζάληνπηηο/ηνζη όπσο βνύηπξν, καξγαξίλε, καγηνλέδα θιπ. θαζώο ηα ζπγθεθξηκέλα
ηξόθηκα είλαη πινύζηα ζε trans ιηπαξά θαη ζεξκίδεο.
Επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ειαηνιάδνπ.
Δπλαηόηεηα παξαζθεπήο ζάληνπηηο κε κέιη θαη ηαρίλη. Πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαλαιώζνπλ έλα γιπθό θαη πγηεηλό ζλαθ πξνηείλεηαη ε
παξαζθεπή ζάληνπηηο πνπ ζα πεξηέρνπλ σο γέκηζε κέιη ή κέιη κε ηαρίλη πνπ απνηειεί
θαη έλα παξαδνζηαθό καο ηξόθηκν.
Δηάζεζε ζπζθεπαζκέλσλ δεκεηξηαθώλ. Τα ζπζθεπαζκέλα δεκεηξηαθά πξσηλνύ θαη
νη κπάξεο δεκεηξηαθώλ απνηεινύλ έλα πγηεηλό ζλαθ, πνπ δίλεη ελέξγεηα ζηα παηδηά
θαη δελ πεξηέρεη θαζόινπ ιηπαξά. Τα δεκεηξηαθά πξσηλνύ νιηθήο άιεζεο
ζπζηήλνληαη δηεζλώο σο κηα ζεκαληηθή πεγή πξόζιεςεο θπηηθώλ ηλώλ.
Απαγνξεύεηαη ε δηάζεζε δεκεηξηαθώλ
πεξηεθηηθόηεηάο ηνπο ζε απιά ζάθραξα.
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Αλαπξνζαξκνγή πξνδηαγξαθώλ γηα κπηζθόηα. Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηα κπηζθόηα πνπ
είραλ ηεζεί ζηελ πξνεγνύκελε Υ.Δ. ήηαλ νπζηαζηηθά απαγνξεπηηθέο, θαζώο δελ
δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κπηζθόηα κε απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο. Γηα ην ιόγν απηό νη
πξνδηαγξαθέο πξνζαξκόζηεθαλ ώζηε λα είλαη δπλαηή ε δηάζεζε κπηζθόησλ πνπ ήδε
θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά όκσο πεξηέρνπλ ηελ ιηγόηεξε δπλαηή πεξηεθηηθόηεηα ζε
θνξεζκέλα θαη trans ιηπαξά, δάραξε θαη αιάηη. Έηζη, επηηξέπεηαη κόλν ε δηάζεζε
απιώλ κπηζθόησλ νιηθήο άιεζεο ρσξίο ζνθνιάηα θαη ρσξίο γέκηζε.
Δελ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ηπξόπηηαο θαη ζπαλαθόπηηαο, ιόγσ ηεο δπζθνιίαο
πξνζδηνξηζκνύ ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπο ζε θνξεζκέλα θαη trans ιηπαξά..

Αλ θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ηξόθηκα είλαη παξαδνζηαθά, ε παξαζθεπή ηνπο γίλεηαη κε
πξώηεο ύιεο (ηπξηά, δύκε, ιηπαξέο ύιεο) πνπ πξνζδίδνπλ ζεκαληηθέο πνζόηεηεο
ζεξκίδσλ, θνξεζκέλνπ ιίπνπο θαη trans ιηπαξώλ.
Δελ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ζνθνιαηνύρνπ γάιαθηνο. Τν ζνθνιαηνύρν γάια πεξηέρεη
θνξεζκέλν ιίπνο, θαζώο θαη κεγάιε πνζόηεηα πξόζζεησλ ζαθράξσλ.
Γηα ην ιόγν απηό θξίζεθε απαξαίηεηε ε αθαίξεζή ηνπ από ηε ιίζηα.
Ελαιιαθηηθά ην παηδί κπνξεί λα επηιέμεη ηνπο ζπλδπαζκνύο θξέζθσλ θξνύησλ θαη
γάιαθηνο κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα πξνζηεζεί θαθάν ή κέιη Δελ επηηξέπεηαη ε
δηάζεζε θξέκαο θαη ξπδόγαινπ. Η θξέκα θαη ην ξπδόγαιν πεξηέρνπλ κεγάιε
πνζόηεηα πξόζζεησλ ζαθράξσλ θαη γηα ην ιόγν απηό θξίζεθε απαξαίηεηε ε
αθαίξεζή ηνπο από ηε ιίζηα. (εμεηάδεηαη ην ελδερόκελν ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπληαγήο
κε ιηγόηεξα πξόζζεηα θαη δάραξε). Δελ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ζνθνιάηαο γάιαθηνο.
Η ζνθνιάηα γάιαθηνο πεξηέρεη κεγάιε πνζόηεηα θνξεζκέλνπ ιίπνπο θαη δάραξεο θαη
γηα ην ιόγν απηό θξίζεθε απαξαίηεηε ε αθαίξεζή ηεο από ηε ιίζηα. Επηηξέπεηαη ε
δηάζεζε ζνθνιάηαο πγείαο ε νπνία πεξηέρεη θπηηθά ιηπαξά ζε αληίζεζε κε ηε
ζνθνιάηα γάιαθηνο.
Ρεηή απαγόξεπζε ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθίκσλ (αλαςπθηηθά, θξνπηνπνηά, λέθηαξ,
δακπνλνηπξόπηηεο, ινπθαληθόπηηεο, πηξνζθί, θξνπαζάλ, ηζίριεο, θαξακέιεο,
ζνθνθξέηεο,αικπξά θξάθεξ). Επεηδή ηα ζπγθεθξηκέλα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηα
θπιηθεία παξόιν πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα πγεηνλνκηθή δηάηαμε
θξίζεθε απαξαίηεην λα αλαθεξζεί ξεηά ε απαγόξεπζή ηνπο. Είλαη δεδνκέλν όηη
απαγνξεύεηαη ε δηάζεζε όισλ ησλ πξντόλησλ πνπ δελ πεξηέρνληαη ζηνλ θαηάινγν
ησλ επηηξεπόκελσλ όκσο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζπγθεθξηκέλα πξντόληα ιόγσ
ηεο πςειήο ζεξκηδηθήο ππθλόηεηαο θαη ρακειήο ζξεπηηθήο αμίαο ηνπο.

