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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ησξκμ ηβμ ελΰαζέαμ εέθαδ β δδελετθβζά ηβμ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απκηλκθυθ ΰδα αυα
ζνθηλκθδΪμ εαδ ενλέπμ ΰδα ηκ ζετζκ εαδ ηβθ ΰΪηα ζηβθ ΔζζΪδα. βηαθηδεσ λσζκ ζηβθ
δζκλλκπβηΫθβ ηλκθά παέαεδ β πκδσηβηα ηπθ πλυηπθ νζυθ εαδ β εαηΪζζβζβ ζτθγεζβ ηπθ
ζδηβλεζέπθ. άηελα, κ εαηαθαζπηάμ Ϋξεδ ηβθ δνθαησηβηα επδζκΰάμ ηεηαιτ ηδαμ ηεΰΪζβμ
πκδεδζέαμ πλκρσθηπθ αθΪ ητπκ αυκν, ηα κπκέα εαζτπηκνθ σζεμ ηδμ αθΪΰεεμ ηκν, αεσηα εαδ
πελδπηυζεδμ πκν ηκ αυκ ηκ κπκέκ πΪζξεδ απσ εΪπκδα αζγΫθεδα. ΜΫζα απσ ηβθ αθΪΰθπζβ
ανηάμ ηβμ ελΰαζέαμ ίζΫπκνηε σηδ ζηβθ ΔζζΪδα νπΪλξεδ ηεΰΪζκμ ξυλκμ ΰδα ίεζηέπζβ ηκν
εζΪδκν ηβμ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ ηλκθυθ ΰδα αυα ζνθηλκθδΪμ, εαγυμ νπΪλξκνθ πκζζΪ
ελΰκζηΪζδα ηα κπκέα εέθαδ πζάλπμ ανηκηαηκπκδβηΫθα εαδ απενγτθκθηαδ ζε Ϋθα ηεΰΪζκ
αλδγησ αθγλυππθ, εαγυμ εαδ ζβηεέπθ ππζάζεπθ.
Λέξειρ – κλειδιά: Εωοηποθέρ, ζώα ζςνηποθιάρ, ζιηηπέζια, παπαγωγή
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ABSTRACT
The aim of this project is to examine pet and especially dog and cat feed production and
marketing in Greece. For a balanced nutrition the good quality of the feed stuffs and the
appropriate diet composition are very important. Today, the consumer can choose between
varieties of products for each animal type that can satisfy their needs, even in cases that the
animals are diseased. Through this work, we see that in Greece, there is plenty of room for
improvement in the domestic pet feed production and marketing sector, as there are many
factories that are fully automated and target a large number of people, as well as sales
points.
Keywords: Animal feeds, pets, diets, production
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ΔΗΑΓΧΓΖ

ΞβλΫμ ηλκθΫμ ζετζκν: Δέθαδ κδ πκδκ δδαδεδκηΫθεμ ηλκθΫμ ζετζκν εαδ Ϋξκνθ ενλδαλξάζεδ
ζηβθ παΰεσζηδα αΰκλΪ εαγυμ ξλβζδηκπκδκτθηαδ ΰδα ηβ ζέηδζβ πΪθπ απσ ηκν 90%
ηπθ κδεσζδηπθ ζετζπθ. Οδ ζσΰκδ ηβμ επδελΪηβζβμ ηκνμ εέθαδ β ενεκζέα πκν παλΫξκνθ ζηκθ
δδδκεηάηβ ηκν ζετζκν, κ ηεΰΪζκμ ξλσθκμ εαδ β ενεκζέα απκγάεενζβμ εαδ β πζάλβμ
εΪζνοβ ηπθ αθαΰευθ ηκν ζετζκν. ΠαλαζεενΪζηβεαθ ΰδα πλυηβ θσλα ησθκ ηε
δβηβηλδαεΪ ηε ηβθ ηΫγκδκ ηβμ ζνηπέεζβμ πμ ηλκθά ζνηπζάλπηα ΰδα ηκνμ ζετζκνμ πκν
Ϋζελθαθ ηα Ϋζεβγλα ζηκ ξδσθδ εαδ ηλΫθκθηαθ ηΫξλδ ησηε απκεζεδζηδεΪ ηε θππσ ελΫαμ ηκ
κπκέκ

δεθ

εΪζνπηε

ηδμ

αθΪΰεεμ

ζε

νδαηΪθγλαεεμ.

ηβθ πκλεέα ειεζέξγβεε

β

ηΫγκδκμ παλαζεενάμ ζε ειυγβζβ ηε πέεζβ εαδ ζηα δβηβηλδαεΪ πλκζηΫγβεε ελΫαμ εαδ
ζέπκμ. Όζκ πελθκτζαθ ηα ξλσθδα εηβθέαηλκδ εαδ εεηλκθεέμ ¨Ϋζπλπιαθ¨ ηα ελΰκζηΪζδα
παλαΰπΰάμ ηλκθυθ ζετζκν θα αθαπητικνθ πδκ ειεζδΰηΫθεμ ηεγσδκνμ παλαζεενάμ εαγυμ
εαδ πκζζΫμ πελδζζσηελεμ πλυηεμ τζεμ. Παΰεκζηέπμ ανηΪ ηα ελΰκζηΪζδα άηαθ εαδ εέθαδ ηδα
πκζτ εαζά ζτζβ ΰδα ηβθ εεηεηΪζζενζβ ηπθ νπκπλκρσθηπθ ηπθ ζθαΰεέπθ. Σδμ ηεζενηαέεμ
δεεαεηέεμ σζκ κ Ϊθγλππκμ απκηκθπθσηαθ ζηδμ πσζεδμ κ ζετζκμ απΫεηβζε ηδα δδδαέηελβ
γΫζβ

ζηβθ

εκδθπθέα

ηαμ

πμ

αυκ

ζνθηλκθδΪμ.

Ανησ

κδάΰβζε

ηα

ελΰκζηΪζδα παλαζεενάμ ηλκθυθ ζετζκν ζε ηδα ηεΰΪζβ Ϋλενθα ΰδα ηδμ δδαηλκθδεΫμ
αθΪΰεεμ ηκν ζετζκν, ηκ απκηΫζεζηα άηαθ εεαηκθηΪδεμ ζνθηαΰΫμ ΰδα ηκνμ πκζζκτμ
δδαθκλεηδεκτμ

ητπκνμ

ζετζκν.

Έξκθηαμ

ζκδπσθ

θα

εΪθκνθ

ηε
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δδαθκλεηδεΫμ θνζΫμ ζετζκν Ϊλξδζαθ θα εαηαληέακνθ ζνθηαΰΫμ αθΪ θνζά ά ητπκ ζετζκν.
Γδα ηκ ζπζησ εαηαληδζησ ηπθ ζδηβλεζέπθ ζετζπθ νπΪλξκνθ δδΪθκλεμ απσοεδμ. Σα
αηελδεΪθδεα

ελΰκζηΪζδα

εαδ

κδ

επδζηάηκθεμ

ηκνμ

πκν

εΪθκνθ

ηδμ

Ϋλενθεμ

νπκζηβλέακνθ σηδ β ζπζηά ηλκθά ζετζκν πλΫπεδ θα Ϋξεδ πκζτ νοβζΪ πκζκζηΪ ελΫαηκμ ά
Ϊζζπθ απδευθ πλπηερθυθ εαδ εαγσζκν δβηβηλδαεΪ ΰδαηέ σππμ νπκζηβλέακνθ κ πλσΰκθκμ
ηκν ζετζκν ηλεθσηαθ ζξεδσθ απκεζεδζηδεΪ ηε ελΫαμ. Σα ΰεληαθδεΪ, ίΫζΰδεα, εαδ
κζζαθδδεΪ ελΰκζηΪζδα νπκζηβλέακνθ σηδ β απδεά πλπηεΐθβ ζηκ ζτθκζκ ηπθ πλπηερθυθ
πλΫπεδ θα εέθαδ ζε ηεζαέα επέπεδα. Σα αΰΰζδεΪ ελΰκζηΪζδα ζηβλέακνθ ηβθ γεπλεέα ηβμ
ξαηβζάμ πελδεεηδεσηβηαμ ζε απδεΫμ πλπηεΐθεμ ΰδα απκθνΰά πλκίζβηΪηπθ ηπθ θεθλυθ. Σα
ΗηαζδεΪ ελΰκζηΪζδα ζνηπζβλυθκνθ ηδμ ηλκθΫμ ηκνμ ηε εεξνζέζηαηα θνηδευθ πλπηερθυθ
δέθκθηαμ ηεΰΪζβ ζβηαζέα ζηβθ ΰενζηδεσηβηα ανηυθ ηπθ εεξνζδζηΪηπθ.
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Μεζεηυθηαμ ζκδπσθ σζεμ ανηΫμ ηδμ δδαθκλεηδεΫμ απσοεδμ ΰδα ηδμ ζνθηαΰΫμ ηπθ ηλκθυθ
ζετζκν ηπκλκτηε θα εαηαζάικνηε ζε εΪπκδα ζνηπελΪζηαηα:


Οδ ΑηελδεΪθκδ απκθετΰκνθ ηα δβηβηλδαεΪ ΰδαηέ ηα δβηβηλδαεΪ ηκνμ εέθαδ ΰεθεηδεΪ
ηλκπκπκδβηΫθα εαδ εέθαδ απέγαθκ ηλκθΫμ ζετζκν ηε ηΫηκδαμ δβηβηλδαεΪ θα ΰέθκνθ
ειαΰπΰά.



Σα πκζτ νοβζΪ πκζκζηΪ ελΫαηκμ απκδεδεδΰηΫθα ζηκθ ζετζκ ηεδυθκνθ ηκθ ξλσθκ πκν
ηα θενλΪ δδνζέακνθ ηβθ κνλέα εαδ ηβθ ελεαηδθέθβ.



Σα εεξνζέζηαηα θνηδευθ πλπηερθυθ πκν ξλβζδηκπκδκτθ πκζζΪ δηαζδεΪ ελΰκζηΪζδα
πλκεαζκτθ ζε ηεΰΪζκ πκζκζησ ηπθ ζετζπθ ζκίαλΫμ αζζελΰέεμ (εκδζδκεΪεβ).



Ζ πκζτ ξαηβζά πελδεεηδεσηβηα ελΫαηκμ πλκςπκγΫηεδ νοβζά πελδεεηδεσηβηα θνηδευθ
πλπηερθυθ κδ κπκέεμ ΰδα ηβθ δδΪζπαζβ ηκνμ «εκνλΪακνθ» ηκ πΪΰελεαμ(αηνζΪζβ).

Καηαζάΰκθηαμ δδαπδζηυθκνηε σηδ δεθ νπΪλξεδ ηέα ηλκθά εαηΪζζβζβ ΰδα σζκνμ ηκνμ
ζετζκνμ αζζΪ νπΪλξκνθ εαηΪζζβζεμ

ηλκθΫμ ΰδα εΪγε ητπκ ζετζκν. Οδ γεληδδδεΫμ

αθΪΰεεμ ηπθ ητππθ ζετζπθ αθαθΫλκθηαδ εθδεδεηδεΪ ζηκθ παλαεΪηπ πέθαεα:

ΣΤΠΟ ΚΤΛΟΤ

ΘΕΡΜΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ

Φωλεοδφτεσ
Υψθλζσ
Λαγωνικά
Πολφ υψθλζσ
Σκφλοι φζρμασ
Υψθλζσ
Τεριζ
Πολφ υψθλζσ
Μαςτίφ
Χαμθλζσ
Ποιμενικά
Μεςαίεσ
Στειρωμζνα
Πολφ χαμθλζσ
Σκφλοι εργαςίασ
Υψθλζσ
Κουτάβια & θθλάηουςα θθλυκά
Πολφ υψθλζσ
Ηλικιωμζνα
Χαμθλζσ
Πέθαεαμ 0.1 ΘεληδδδεΫμ αθΪΰεεμ ηπθ ζετζπθ

Δπεδδά ηε ηα ξλσθδα β αΰκλΪ ηπθ ιβλυθ ηλκθυθ ζετζκν ηεΰΪζπζε εαδ κδ δδδκεηάηεμ ηπθ
ζετζπθ αβηκτζαθ πλκρσθηα αζθαζά εαδ ειεδδδεενηΫθα ηα πελδζζσηελα ελΰκζηΪζδα ιβλυθ
ηλκθυθ ζετζκν αθΪ ηκθ εσζηκ Ϋδπζαθ ηεΰΪζβ ζβηαζέα ζηβθ Ϋλενθα ζε σ,ηδ αθκλΪ ηβθ
ΰενζηδεσηβηα, ηβθ πεπηδεσηβηα εαδ ηβθ αθκηκδπζδησηβηα. Δπέζβμ ηεΰΪζβ ίαλτηβηα
Ϋδπζαθ ζε ζεπηκηΫλεδεμ σππμ ηκ ζξάηα ηβμ ελκεΫηαμ, ηκ ηΫΰεγκμ ηβμ ελκεΫηαμ, ηβ ζξΫζβ
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ίΪλκνμ εαδ ηεΰΫγκνμ ελκεΫηαμ, ηβθ αθαζκΰέα νζδευθ αθΪ ζνθηαΰά εαδ αθΪ ητπκ ζετζκν
εαδ ηβθ απκθνΰά εΪπκδπθ πλυηπθ νζυθ πλκεεδηΫθκν θα απκθτΰκνθ πλκίζάηαηα πκν
πδγαθυμ ζξεηέακθηαδ ηε ανηΪ (ζνζηλκθά ζηκηΪξκν, παΰελεαηέηδδα, θεθλδεά αθεπΪλεεδα,
βπαηδεά αθεπΪλεεδα, ζηβΰηαηκλλκρεΪ εεαΫηαηα, ιβλΪ εεαΫηαηα, πνσδεληα, απκεζέζεδμ
ηεηαεαλπέπθ, εθαπσγεζβ αζΪηπθ ζηδμ αλγλυζεδμ, εαεά αθΪπηνιβ, εαξειέα, γαηπσ
ηλέξπηα, παξνζαλεέα, αηλκθέα ηνρευθ δζηυθ, κνλκζκΰδεΪ θκζάηαηα, δνζεκδζδσηβηα,
δδΪλλκδα). Δεησμ ηβμ κνζδαζηδεάμ Ϋλενθαμ ΰδα ηβθ αζθΪζεδα ηπθ ηλκθυθ ζετζκν ηεΰΪζβ
ζβηαζέα, δσγβεε ζηβ δδαεσζηβζβ ηπθ ζνζεεναζδυθ εαγυμ εαδ ζηβθ πλκίκζά ηπθ
πλκηελβηΪηπθ ηκν εΪγε ελΰκζηαζέκν.
ΒζΫπκνηε ζκδπσθ ηέα δδαθκλκπκέβζβ σξδ κνζδαζηδεά αζζΪ ηε ίΪζβ ηα ζνηθΫλκθηα ηπθ
ηκθΪδπθ παλαΰπΰάμ παλαηβλυθηαμ σζκ εαδ πδκ αθηδελκνσηεθεμ γεπλέεμ, ΰδα παλΪδεδΰηα
ελΰκζηΪζδα πκν εκθηΪ ηκνμ Ϋξκνθ απκγΫηαηα ζδηαλδκτ ξλβζδηκπκδκτθ εαδ παδθετκνθ πμ
ηβθ εαζτηελβ πβΰά νδαηαθγλΪεπθ ηκ ζδηΪλδ εθυ ελΰκζηΪζδα πκν Ϋξκνθ εκθηΪ ηκνμ
απκγΫηαηα παηΪηαμ ηκθέακνθ ηκ πσζκ πδκ πθΫζδηβ εέθαδ β παηΪηα απσ ηα δβηβηλδαεΪ.
Υυλεμ πκν Ϋξκνθ ΰεθεηδεΪ ηλκπκπκδβηΫθα δβηβηλδαεΪ επεδδά ίΪακθηαμ ηΫηκδα
δβηβηλδαεΪ ζηδμ ηλκθΫμ ηκνμ δεθ ηπκλκτθ θα ηδμ ειΪΰκνθ, παλΪΰκνθ ηλκθΫμ ξπλέμ
δβηβηλδαεΪ «grainfree» νπκζηβλέακθηαμ σηδ ηα δβηβηλδαεΪ εέθαδ πκζτ ίζαίελΪ ΰδα ηκθ
ζετζκ. Δθυ ΰθπλέακνηε σηδ ηα πδκ ετπεπηα ελΫαηα ζηκθ ζετζκ εέθαδ ηα πκνζελδεΪ
(εκησπκνζκ, ΰαζκπκτζα εαδ πΪπδα), πζησζκ παλαηβλκτηε ελΰκζηΪζδα πκν παλΪΰκνθ
ηλκθΫμ ηε ίαζδεά πβΰά απδεάμ πλπηεΐθβμ ίκδδθσ, ξκδλδθσ. Έηζδ, Ϊιδκ απκλέαμ εέθαδ αθ β
επδζκΰά ανηά ΰέθεηαδ ΰδαηέ εέθαδ β εαζτηελβ ζτζβ ΰδα ηβθ παλαΰπΰά ζπζηάμ ηλκθάμ
ζετζκν ά επεδδά ηα ζθαΰεέα ηκνμ παλΪΰκνθ ησθκνμ νπκπλκρσθηπθ απσ ανηΪ ηα εέδβ
ελεΪηπθ.
ε ηέα ηεΰΪζβ παΰεσζηδα αΰκλΪ ΰεηΪηβ ηε πκζζΪ ελΰκζηΪζδα παλαΰπΰάμ ηλκθυθ ζετζκν
ίζΫπκνηε αθΪ δδαζηάηαηα θα ηπαέθκνθ ζηβθ αΰκλΪ «εαδθκησηεμ» δδαηλκθδεΫμ ζτζεδμ κδ
κπκέεμ εαζσ εέθαδ θα αθηδηεηππέακθηαδ ηε ηβ δΫκνζα πλκζκξά ΰδαηέ πκζζΫμ θκλΫμ β
εθαζζαεηδεά ζνθηαΰά ελτίεδ εδθδτθκνμ. ΑθαθΫλπ εθδεδεηδεΪ Ϋθα παλΪδεδΰηα ηα
ηεζενηαέα ξλσθδα πλκεεδηΫθκν θα εαδθκηκηάζκνθ πκζζΪ ελΰκζηΪζδα παλΪΰκνθ ηλκθΫμ πκν
πελδΫξκνθ σζπλδα, νζδεΪ ηα κπκέα ειαδηέαμ ηβμ νοβζάμ πελδεεηδεσηβηαμ ηκνμ ζε δθυδεδμ
κνζέεμ, ζε κλδζηΫθκνμ ζετζπθ δβηδκνλΰκτθ ζκίαλΫμ δνζπεοέεμ.
ΣΫζκμ ηεΰΪζβ ίαλτηβηα δέθεηαδ ζηκ ζκΰσηνπκ, ζηκ ξλυηα, ζηα νζδεΪ ηβμ ζνζεεναζέαμ
εαγυμ εαδ ζηδμ δδαθκλεηδεΫμ πλκζεΰΰέζεδμ ηκν εΪγε ητπκν ηλκθάμ. Έθα ξαλαεηβλδζηδεσ
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παλΪδεδΰηα ειεδδέεενζβμ αζζΪ εαδ marketing εέθαδ β εηαδλέα Royal Canin β κπκέα δδαγΫηεδ
ζηβθ αΰκλΪ πΪθπ απσ 100 δδαθκλεηδεκτμ ητπκνμ ιβλυθ ηλκθυθ, εθυ αθηέγεηκ παλΪδεδΰηα
απκηεζκτθ ηα εζζβθδεΪ ελΰκζηΪζδα ηα κπκέα παλΪΰκνθ εζΪξδζηκνμ επδδεκτμ ηλκθυθ.
Κζεέθκθηαμ, εΪθκνηε ηέα ζεπηκηελά παλαηάλβζβ ηβμ ζεδηκνλΰέαμ ηκν πεπηδεκτ
ζνζηάηαηκμ ηκν ζετζκν. Σκ πεπηδεσ ζτζηβηα ιεεδθΪ απσ ηκ ζησηα δδαηλΫξεδ σζκ ηκ
ηάεκμ ηκν ζυηαηκμ εαδ εαηαζάΰεδ ζηκθ πλπεησ. Ξεεδθυθηαμ απσ ηα δσθηδα, ζδεζκΰσθκδ
αδΫθεμ, κδζκθΪΰκμ, ζηκηΪξδ, πΪΰελεαμ, ζνευηδ, ξκζβδσξκμ ετζηβ, ζεπησ Ϋθηελκ εαδ παξτ
Ϋθηελκ. Σκ ζησηα εέθαδ νπετγνθκ ΰδα ηβθ πλσζζβοβ ηβμ ηλκθάμ, ηΪζβζβ εαδ εαηΪπκζβ
αεσηα εεεέ ΰέθεηαδ β Ϋθαλιβ ηβμ ηβξαθδεάμ δδΪζπαζβμ ηβμ ηλκθάμ, Ϋπεδηα β ηλκθά
ηεηαθΫλεηαδ ηΫζα απσ ηκθ κδζκθΪΰκ ηε ηδμ θνζδεΫμ δδαζπΪζεδμ εαδ ξαζαλυζεδμ απσ ηκ
ζησηα ζηκ ζηκηΪξδ. ηκ ζηκηΪξδ ηυλα ΰέθεηαδ β αθΪηεδιβ ηβμ ηλκθάμ εαδ ΰέθεηαδ β
πλκεαηαλεηδεά πΫοβ ηπθ πλπηερθυθ εαδ ηκν ζέπκνμ (δδΪζπαζβ ζε ηδελσηελα ησλδα) ηε ηβ
δλΪζβ ηπθ ΰαζηλδευθ νΰλυθ εαδ ηπθ εθατηπθ. ΜεηΪ ζηκ ζεπησ Ϋθηελκ ηεΰΪζα εαδ
πελέπζκεα ησλδα ηλκθάμ δδαζπυθηαδ πελαδηΫλπ ζε ηδελσηελεμ ηκθΪδεμ απσ ηα Ϋθανηα, εαδ
ζηβ ζνθΫξεδα ανηΫμ κδ ηκθΪδεμ απκλλκθυθηαδ απσ ηκ εθηελδεσ ηκέξπηα εαδ ηεηαθΫλκθηαδ
ηΫζπ ηβμ ενεζκθκλέαμ ηκν αέηαηκμ ζε σζκ ηκ ζυηα. ΣΫζκμ ζηκ παξτ Ϋθηελκ απκλλκθΪηαδ
ηκ θελσ, εθυ εΪπκδα ίαεηάλδα πκν ακνθ ζηκ εσζκθ ζνθεξέακνθ ηβθ πΫοβ εΪπκδπθ
δτζπεπηπθ γλεπηδευθ κνζδυθ (δθυδεδμ κνζέεμ). Σκ πεπηδεσ ζτζηβηα έζπμ εέθαδ ηκ
ζβηαθηδεσηελκ ζτζηβηα ΰδαηέ γΫηεδ ηα γεηΫζδα ηβμ εαζάμ νΰεέαμ ζηβθ κπκέα ίαζέακθηαδ
σζα ηα νπσζκδπα.
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1. ΓΡΑΜΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΞΖΡΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΓΗΑ ΕΧΑ
ΤΝΣΡΟΦΗΑ
Ζ ΰλαηηά παλαΰπΰάμ ιβλυθ ηλκθυθ ηε ηβ ηΫγκδκ ειυγβζβμ ηε πέεζβ απκηεζεέηαδ απσ ηα
ειάμ ηβξαθάηαηα:
1) τζηβηα ατΰδζβμ: Αελδίάμ ατΰδζβ ηπθ νζδευθ πκν πλκζηέγεθηαδ ζηβθ ιβλΪ
ηλκθά(εδε.1.1).
2) παζηάλαμ δβηβηλδαευθ: ΑζΫγεδ ηα δβηβηλδαεΪ ζε ηκλθά ζεσθβμ(εδε.1.2).
3) Μεέεηβμ: Αθαεαηετεδ ηδμ πλυηεμ τζεμ ΰδα 7-10 ζεπηΪ ηΫξλδ θα επδηενξγεέ β
κηκδκΰΫθεδα ηκν ηεέΰηαηκμ(εδε.1.3).
4) Μέιελ: Σλκθκδκηεέηαδ απσ ηκθ ηεέεηβ ηε ηκ ηεέΰηα ηκ κπκέκ ηΫζα ζηκ ηέιελ
οεεΪαεηαδ ηε αηησ(εδε 1.4).
5) Διηλκτθηελ: Άικθαμ ηε εκξζέα ζνθδεδεηΫθκμ ηε ηκ ηέιελ κ κπκέκμ ηλκθκδκηεέηαδ ηε
ηκ ηεέΰηα ηκ κπκέκ ηε ηκθ αηησ πκν Ϋξεδ εηπκηέζηεδ επειελΰΪαεηαδ ζηκθ Ϊικθα ηκν
ειηλκτθηελ ηε νοβζά γεληκελαζέα εαδ νοβζά πέεζβ, ηέα δδελΰαζέα πκν ηπκλεέ θα
παλκηκδαζηεέ ηε ξτηλα ηαξτηβηαμ(εδε. 1.5).
6) Κεθαζά: Σκ ηεζενηαέκ ειΪληβηα ηκν ειηλκτθηελ β κπκέα ηε ηδμ ηάηλεμ πκν εηπελδΫξεδ
δέθεδ ηκ ηεζδεσ ζξάηα ηβμ ελκεΫηαμ ηβμ ιβλΪμ ηλκθάμ. Ζ εεθαζά οτξεηαδ ηε ελτκ
θελσ.
7) ηεΰθπηάλδκ: Δέθαδ ηκ ζβηεέκ πκν πβΰαέθεδ β ιβλΪ ηλκθά ζηβθ ηεζδεά ηβμ ηκλθά εαδ
ηε ζτζηβηα ειαελδζηκτ ζηεΰθυθεδ εαδ πελθΪεδ ζηβθ επσηεθβ θΪζβ(εδε. 1.6).
8) τζηβηα οεεαζηκτ: Σκ ζτζηβηα πκν πελθΪεδ ηε οεεαζησ ηα ζδπαλΪ ζηβθ ηλκθά(εδε.
1.7).
9) νζεεναζηάλδκ: ΜεηΪ ηβθ ΰλαηηά παλαΰπΰάμ β ηλκθά ζνζεενΪαεηαδ ζε αελκζηεΰεέμ
ά ηβ ζνζεεναζέεμ (εδε. 1.8).
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Δδεσθα 1.1

Δδεσθα 1.2

Δδεσθα 1.3

Δδεσθα 1.4

Δδεσθα 1.5

Δδεσθα 1.6
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Δδεσθα 1.7

Δδεσθα 1.8
Δδεσθεμ 1.1 – 1.8. Γλαηηά παλαΰπΰάμ ιβλυθ απκηλκθυθ ηε ηβ ηΫγκδκ ειυγβζβμ ηε πέεζβ
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Δδεσθα 1.9. ΓδαθκλΪ ηεΰΫγβ εαδ ζξάηαηα ελκεεηυθ

21

2. ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΣΡΟΦΔ ΕΧΧΝ
ΤΝΣΡΟΦΗΑ
Ζ δδαδδεαζέα εκθζελίκπκέβζβμ ηλκθέηπθ αθαπητξγβεε ΰδα πλυηβ θκλΪ ηκ 1809 ΰδα
ξλάζβ απσ ηκ ΰαζζδεσ ζηλαησ. Έεηκηε, Ϋξκνθ ΰέθεδ πκζζΫμ αζζαΰΫμ ΰδα ηβ ίεζηέπζβ ηβμ
πκδσηβηαμ, αζζΪ κδ ίαζδεΫμ αλξΫμ παλαηΫθκνθ κδ έδδεμ. Ζ ζθλΪΰδζβ εθσμ πλκρσθηκμ
δδαηλκθάμ ζε Ϋθα εκνηέ εαδ ζηβ ζνθΫξεδα β απκζηεέλπζβ ηε γελησηβηα ειαεκζκνγεέ θα
εέθαδ Ϋθαμ απσ ηκνμ πδκ ζνθβγδζηΫθκνμ εαδ πλκζδηκτμ ηλσπκνμ ζνθηάλβζβμ ηπθ πλκρσθηπθ
δδαηλκθάμ ησζκ ΰδα αθγλυπκνμ σζκ εαδ ΰδα αυα.{1}
Πλυηεμ τζεμ εαδ Ϊζεζβ
ΟΗ πελδζζσηελεμ εκθζΫλίεμ ΰδα ζετζκνμ πελδΫξκνθ πμ ίΪζβ ηκνμ Ϋθα νοβζσ επέπεδκ
πλκρσθηπθ ελΫαηκμ. Σα θππΪ εαδ εαηεονΰηΫθα ελΫαηα εαδ ηα νπκπλκρσθηα ελΫαηκμ
θγΪθκνθ ζε θκληέα θκληβΰυθ παΰπηΫθα ά ζε ονΰεέα(εδε. 2.1, 2.2). Σκ πλκρσθ ελΫαηκμ
αζΫγεηαδ ζε ηδελΪ εκηηΪηδα εαδ ζηβ ζνθΫξεδα ανΰέαεηαδ πλκζεεηδεΪ εαδ πλκζηέγεηαδ ζε
Ϋθα ηεέΰηα παληέδπθ πκν πελδζαηίΪθεδ επέζβμ ίδηαηέθεμ, δξθκζηκδξεέα εαδ Ϊζζεμ
απαλαέηβηεμ κνζέεμ (εδε. 2.3, 2.4).{1}
Μέιελ / εκναέθα
Αθκτ ζνθδναζηκτθ ηα ζνζηαηδεΪ, ηπαέθκνθ ζηκθ ηέιελ σπκν αθαηεδΰθτκθηαδ εαζΪ(εδε.
2.5 - 2.8). Δθυ ηκ πλκρσθ αθαηεδΰθτεηαδ, β γεληκελαζέα ανιΪθεηαδ Ϋηζδ υζηε ηκ Ϊηνζκ
ζηβθ ηλκθά αλξέαεδ θα αεζαηδθκπκδεέηαδ εαδ β πλπηεΐθβ αλξέαεδ θα ηεηκνζδυθεηαδ, πλΪΰηα
πκν ίεζηδυθεδ ηβθ νθά εαδ ηβ ΰετζβ(εδε. 2.9). Σα ηλσθδηα πκν πελδΫξκνθ νδαηΪθγλαεεμ
ΰεθδεΪ απαδηκτθ νοβζσηελβ γεληκελαζέα ΰδα θα ηεηκνζδπγεέ πζάλπμ ηκ Ϊηνζκ. Μσζδμ ηκ
πλκρσθ Ϋξεδ ηαΰεδλενηεέ ζπζηΪ, ησηε γα πλκξπλάζεδ ζηβ δδαδδεαζέα εκθζελίκπκέβζβμ.{1}
νηπζάλπζβ εαδ ζθλΪΰδζβ
Δθυ ηκ ηαΰεδλεηΫθκ ηεέΰηα εέθαδ αεσηβ αεζησ, ηκ πλκρσθ ηεηαεδθεέηαδ ζηκ ηβξΪθβηα
πζάλπζβμ / λαθάμ(εδε. 2.10, 2.11). Ανησ ηκ ηβξΪθβηα ΰεηέαεδ ηα εκνηδΪ εαδ ηκπκγεηεέ ηα
εαπΪεδα, ηε λνγησ απσ 300 Ϋπμ 600 εκνηδΪ αθΪ ζεπησ. Ο αΫλαμ δδκξεηετεηαδ πΪθπ απσ
ηβθ εκλνθά ηκν ΰεηδζηΫθκν δκξεέκν εαγυμ εθαλησαεηαδ ηκ εαπΪεδ ΰδα ηβ δδαηάλβζβ ηβμ
γελησηβηαμ, Ϋηζδ υζηε σηαθ ηκ δκξεέκ οτξεηαδ, γα ζθλαΰδζηεέ ηε εεθσ ΰδα θα απκθενξγεέ β
αζζκέπζβ.{1}

22

Απκζηεέλπζβ
Μσζδμ ηα δκξεέα ΰεηέζκνθ εαδ ζθλαΰδζηκτθ, ηεηαεδθκτθηαδ ζηκθ απκζηεδλπηά σπκν
γεληαέθκθηαδ ζε γεληκελαζέεμ 121°C ΰδα ηκνζΪξδζηκθ ηλέα ζεπηΪ ΰδα θα δδαζθαζδζηεέ σηδ
ηα επδεέθδνθα ίαεηβλέδδα γα γαθαηπγκτθ (εδε. 2.12, - 2.14). Σκ ζβηαθηδεσηελκ ηΫηκδκ
ίαεηάλδκ εέθαδ ηκ Clostridium botulinum ηκ κπκέα εαηαζηλΫθεηαδ ζε γεληκελαζέεμ Ϊθπ
ηπθ 116°C. Αθκτ ηα εκνηδΪ Ϋξκνθ απκζηεδλπγεέ ζπζηΪ, οτξκθηαδ, επδζβηαέθκθηαδ εαδ
εέθαδ Ϋηκδηα πλκμ πυζβζβ.{1}

Δδεσθεμ 2.1& 2.2{9}

Δδεσθεμ 2.3 & 2.4{9}
23

Δδεσθεμ 2.5, 2.6, 2.7 & 2.8{9}

Δδεσθα 2.9{9}

Δδεσθεμ 2.10 &2.11{9}
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Δδεσθεμ 2.12, 2.13 & 2.14{9}
Δδεσθεμ 2.1-2.14 Γδαδδεαζέα παλαΰπΰάμ εκθζελίυθ.

Δδεσθα 2.15 εκθζΫλία ΰΪηαμ

Δδεσθα 2.16 εκθζΫλία ζετζκν
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3. BARFΣΡΟΦΖ
B.A.R.F κλέζηβεε αλξδεΪ πμ δέαδηα κζηυθ(Bones) εαδ(And) πηάμ-αεαηΫλΰαζηβμ(Raw)
ηλκθάμ(Food), αζζΪ απσ ησηε Ϋξεδ αζζΪιεδ ζε ίδκζκΰδεΪ(Biologically)
εαηΪζζβζεμ(Appropriate) πηΫμ-αεαηΫλΰαζηεμ(Raw) ηλκθάμ(Food).
Δέθαδ 100% θνζδεά ηλκθά ξπλέμ πλσζγεηα εαδ ζνθηβλβηδεΪ αθκτ πελθΪθε απσ
επειελΰαζέα ίαγδΪμ εαηΪονιβμ (Shock).{2}ΒαγδΪ εαηΪονιβ ζτηθπθα ηε ηκθ Κυδδεα
Σλκθέηπθ εαδ Πκηυθ, εέθαδ β δδαδδεαζέα εαηΪονιβμ εαηΪ ηβθ κπκέα επδηλΫπεδ ζηκ πλκρσθ
θα πελΪζεδ σζκ ΰλάΰκλα ξλεδΪαεηαδ ζηβ αυθβ ελνζηΪζζπζβμ εαδ Ϋξεδ πμ απκηΫζεζηα ηβ
ζνθεξά δδαηάλβζβ ηβμ γεληκελαζέαμ ηκν πλκρσθηκμ ζε σζα ηκν ηα ζβηεέα ζε γεληκελαζέα
έζβ ά ξαηβζσηελβ απσ -18°C. ηβθ κνζέα ηδζΪηε ΰδα Ϊηεζβ εαηΪονιβ ηκν πλκρσθηκμ ηεηΪ
ηβθ παλαζεενά ηκν ηε ζησξκ ηβθ παλεηπσδδζβ αθΪπηνιβμ ηπθ ηδελκκλΰαθδζηυθ εαδ ηβθ
επδίλΪδνθζβ ηβμ εθανηδεάμ δλαζηβλδσηβηαμ πκν πλκεαζεέ ηβθ αζζκέπζβ ηπθ ηλκθέηπθ.
ΘεπλβηδεΪ, β σζβ δδαδδεαζέα Ϋξεδ ηα ειάμ πζεκθεεηάηαηα:


Με ηβ δδαδδεαζέα ηκν Shock ηα πλκρσθηα Ϋξκνθ ηεΰΪζβ δδΪλεεδα απκγάεενζβμ,
δδαηβλκτθηαδ ηε ηβθ νοβζσηελβ αζθΪζεδα ζε γεληκελαζέεμ πκν ενηαέθκθηαδ απσ 18°C Ϋπμ -45°C ζηκ εΫθηλκ ηκν πλκρσθηκμ.{2}



Γεθ ξλεδΪαεηαδ πλκζγάεβ ζνθηβλβηδευθ ΰδα θα παλαηεέθεδ εαηΪζζβζβ ΰδα
εαηαθΪζπζβ (Γδαηβλεέηαδ ζηβθ εαηΪονιβ απσ -5°C).{2}



ηαηαηΪεδ β ΰάλαθζβ ηκν πλκρσθηκμ εαδ Ϋηζδ ηκ πλκρσθ παλαηΫθεδ θλΫζεκ σηαθ
απκονξγεέ.{2}



Σα πλκρσθηα δδαηβλκτθ ηδμ δδδσηβηΫμ ηκνμ, ηβθ θλεζεΪδαμ ηκνμ εαδ δεθ
αζζκδυθκθηαδ.{2}

Ζ παλαπΪθπ ηλκθά ηδηεέηαδ αελδίυμ ηβθ ηλκθά ηκν ζετζκν σππμ γα ακτζε εζετγελκμ ζηβ
θτζβ ζαηίΪθκθηαμ νπσοβ σηδ πλσεεδηαδ ΰδα ζαλεκθΪΰκ αυκ. ηβθ ηλκθά BARF ζησξκμ
εέθαδ κ ζετζκμ θα ζαηίΪθεδ ελΫαμ, εσεαζα, εθησζγδα, ζαξαθδεΪ, ανΰΪ, ΰδακτληδ ζε Ϋθα
κζκεζβλπηΫθκ ΰετηα, εέηε πηΪ, εέηε ηεηΪ απσ ηαΰεέλεηα, εαηαλΰυθηαμ κλδζηδεΪ ηβθ
ζέηδζά ηκν ηε ιβλΪ ηλκθά & εκθζΫλίεμ.{2}
ΦνζδεΪ ΰδα ηβθ ζπζηά αθαηλκθά ηκν ζετζκν αζζΪ εαδ ηβθ απκλλσθβζβ σζπθ ηπθ
παλαπΪθπ γλεπηδευθ ζνζηαηδευθ γα πλΫπεδ θα ηβλκτθηαδ σζεμ κδ ζπζηΫμ αθαζκΰέεμ. Θα

26

γΫζαηε επέζβμ θα επδζβηΪθκνηε σηδ β πκζσηβηα ηκν ΰετηαηκμ ηκν ζετζκν δδαθΫλεδ
αθΪζκΰα ηε:
α) Σβθ βζδεέα ηκν
ί) Σκ ζπηαηδεσ ηκν ίΪλκμ εαδ
ΰ) Απσ ηκ πσζκ δλαζηάλδκμ εέθαδ{2}
Γδα παλΪδεδΰηα Ϋθα εθάζδεκ ζενζέ εαηαθαζυθεδ ηλκθά πκν αθηδζηκδξεέ ζηκ 3-5% ηκν
ζπηαηδεκτ ηκν ίΪλκνμ εθυ ΰδα Ϋθα εκνηΪίδ β ηδηά ανηά εέθαδ 5-10%. Ζ ηλκθά BARF ΰδα
ηα εκνηΪίδα εαζσ γα άηαθε θα ξκλβΰεέηαδ ηεηΪ ηβθ βζδεέα ηπθ 4-5 είδκηΪδπθ.{2}
ΠδγαθΪ κθΫζβ πκν απκεκηέαεδ κ ζετζκμ ηε ηβθ ηλκθά BARF εέθαδ:
1) Μεδυθεηαδ κ εέθδνθκμ πλκζίκζάμ ηκν ζετζκν απσ εαλεέθκ. Γδαηέ κ ζετζκμ ηλΫθεηαδ
ηε 100% θνζδεά ηλκθά β κπκέα δεθ πελδΫξεδ κτηε ζνθηβλβηδεΪ (Δ200-Δ299),
κτηε ξλπζηδεΫμ (Δ100-Δ199), κτηε δδΪθκλα Ϊζζα ξβηδεΪ πλσζγεηα ζε αθηέγεζβ ηε ηδμ
ιβλΫμ ηλκθΫμ εαδ ηδμ εκθζΫλίεμ.{2}
2) Σκ σλδκ βζδεέαμ ηκν ανιΪθεηαδ. Επθηαθσ παλΪδεδΰηα ηα ζενζδΪ Dingo πκν ακτθε ζηβθ
θτζβ ζε αΰΫζεμ εαδ ηλΫθκθηαδ απκεζεδζηδεΪ εε ΰεθεηάμ ηε πηά ηλκθά εαδ ηκ σλδκ
βζδεέαμ ηκνμ ιεπελθΪεδ ηα 20 ξλσθδα.
3) Ο ζετζκμ εηθαθέαεδ ζδΰσηελεμ Ϋπμ εαδ εαγσζκν ηλκθδεΫμ αζζελΰέεμ. Σκ ηλέξπηΪ ηκν
εέθαδ απαζσ, ΰναζέαεδ & απκθετΰκθηαδ κδ δεληαηδεΫμ παγάζεδμ.
4) Ο ζετζκμ δεθ ηνλέαεδ & ηα δσθηδα ηκν παλαηΫθκνθ νΰδά & ξπλέμ πΫηλα. (Γεθ ηνλέαεδ
κτηε ηκ δΫληα ηκν κτηε β αθαπθκά ηκν).
5) Ο ζετζκμ ξπθετεδ ΰλβΰκλσηελα. (3 ηε 4 υλεμ ζε ζξΫζβ ηε ηβθ ιβλΪ ηλκθά πκν γΫζεδ
ΰτλπ ζηδμ 12 ηε 13 υλεμ).
6) Μδελσηελβ παλαΰπΰά εκπλΪθπθ. Δέθαδ ζθδξηΪ, εαζκζξβηαηδζηΫθα, εαδ δεθ ηνλέακνθ.
Σα εσπλαθα ηκν ζετζκν ηαμ απκηεζκτθ πΪθηα Ϋθδεδιβ ΰδα ηβθ πκδσηβηα ηβμ δδαηλκθάμ
ηκν εαδ ηβθ απκλλσθβζβ ηπθ γλεπηδευθ ζνζηαηδευθ.{2}

Σκ πησ ελΫαμ πελδΫξεδ πκζζΪ εαδ δδαθκλεηδεΪ εέδβ ίαεηβλέπθ πκν ηπκλεέ κ ζετζκμ ζκν
θα δδαζπεέλεδ. Έλενθεμ Ϋξκνθ δεέιεδ σηδ ηεηΪ απσ Ϋθα ΰετηα ηε πηά ηλκθά ηεΰΪζεμ
πκζσηβηεμ απσ ίαεηάλδα ίλΫγβεαθ:{3}
1) ηα ξΫλδα ηκν δδδκεηάηβ
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2) ηκ Ϊδεδκ ηπκζ ηκ κπκέκ πελδεέξε ηβθ ηλκθά
3) ηβθ ΰζυζζα ηκν ζετζκν
Σδ εέδκνμ ίαεηάλδα εέθαδ σηπμ ανηΪ;
Οδ αθαζτζεδμ Ϋδεδιαθ εαηπνζκίαεηάλδκ εαδ ζαζηκθΫζα, ανηΪ ηα ίαεηάλδα ηπκλκτθ θα
πλκεαζΫζκνθ πλκίζάηαηα ζηβθ νΰεέα ηκν αθγλυπκν επέζβμ επδίζαίά ζηεζΫξβ Δ.coli
ίλΫγβεαθ ζηκ πλσζππκ ηκν ζετζκν. {3}

Δδεσθα 3.1 νζεεναζέα BA.R.F
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4. ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ ΓΗΑ ΕΧΑ ΤΝΣΡΟΦΗΑ

ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ {21}
1
2
3
4
5
ΛΑΥΑΝΗΚΑ {21}
1
2
3
4
5
6
7
ΟΠΡΗΑ {21}
1
2
3
4
5
ΤΠΟΠΡΟΨΟΝΣΑ
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΧΝ
{21}
1
2
3
4
5
6
7
8
ΦΡΟΤΣΑ {21}
1
2
3
4
5
ΒΟΣΑΝΑ {21}
1
2
3
4

ΗΣΑΡΗ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ
ΡΤΕΗ
ΚΡΗΘΑΡΗ
ΒΡΧΜΖ
ΠΑΣΑΣΑ
ΜΠΑΣΕΑΡΗ
ΝΣΟΜΑΣΑ
ΛΑΥΑΝΟ ΒΡΤΞΔΛΧΝ
ΚΑΡΟΣΟ
ΕΑΥΑΡΟΣΔΤΣΛΑ
ΕΑΥΑΡΟΠΗΣΑ
ΟΓΗΑ
ΡΔΒΤΘΗ
ΦΑΚΗ
ΜΠΗΕΔΛΗ
ΑΡΑΚΑ

ΦΗΛΟ ΠΗΣΤΡΟ ΗΣΑΡΗΟΤ
ΥΟΝΓΡΟ ΠΗΣΤΡΟ ΗΣΑΡΗΟΤ
ΓΛΟΤΣΔΝΖ ΗΣΟΤ
ΦΗΛΟ ΠΗΣΤΡΟ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΟΤ(ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΛΔΤΡΟ)
ΥΟΝΓΡΟ ΠΗΣΤΡΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΟΤ
ΦΗΛΟ ΠΗΣΤΡΟ ΡΗΕΗΟΤ(ΡΗΕΑΛΔΤΡΟ)
ΥΟΝΓΡΟ ΠΗΣΤΡΟ ΡΗΕΗΟΤ(ΡΗΕΟΦΛΟΗΟ)
ΥΟΝΓΡΟ ΠΗΣΤΡΟ ΒΡΧΜΖ
ΡΟΓΗ
ΜΖΛΟ
ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ
ΜΑΝΓΚΟ
ΦΡΑΟΤΛΑ
YUCCA SCHIDIGERA
ΚΤΥΧΡΗΟ
ΦΑΚΟΜΖΛΟ
ΣΟΤΚΝΗΓΑ
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5
ΒΑΗΚΔ ΠΖΓΔ
ΕΧΗΚΧΝ ΠΡΧΣΔΨΝΧΝ
{21}

ΚΑΛΔΝΣΟΤΛΑ

1

ΠΣΖΝΑΛΔΤΡΟ(Α): ΔΝΣΟΘΗΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΒΡΑΜΔΝΑ ΚΑΗ ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΑ
ΠΣΖΝΑΛΔΤΡΟ ΠΛΑΣΑΡΗ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΣΖΝΑΛΔΤΡΟ ΠΑΠΗΑ
(ΔΝΣΟΘΗΑ,ΚΔΦΑΛΗΑ,ΠΟΓΗΑ ΒΡΑΜΔΝΑ ΚΑΗ
ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΑ)
ΠΣΔΡΑΛΔΤΡΟ
ΤΠΟΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΑΓΔΗΟΤ(ΥΟΗΡΗΝΟΤ ΚΑΗ
ΒΟΓΗΝΟΤ: ΚΟΗΛΗΔ,ΓΔΡΜΑ,ΔΝΣΔΡΑ,ΚΔΦΑΛΗΑ)
ΚΟΤΝΔΛΗ(ΔΝΣΟΘΗΑ,ΓΔΡΜΑ ΚΑΗ ΠΟΓΗΑ
ΒΡΑΜΔΝΑ ΚΑΗ ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΑ)
ΠΡΧΣΔΨΝΔ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ (ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΔ
ΑΠΟ ΤΠΟΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΑΓΔΗΟΤ)
ΠΡΧΣΔΨΝΖ ΚΡΔΑΣΟ(ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΖ ΑΠΟ
ΤΠΟΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΑΓΔΗΟΤ ΥΟΗΡΗΝΟΤ ΚΑΗ
ΒΟΓΗΝΟΤ)
ΑΗΜΑΣΑΛΔΤΡΟ(ΜΑΓΔΗΡΔΜΔΝΟ ΚΑΗ
ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΟ ΑΗΜΑ ΦΑΓΔΗΧΝ)
ΑΗΜΟΓΛΟΤΒΗΝΖ
ΤΚΧΣΗ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ(ΜΑΓΔΗΡΔΜΔΝΟ ΚΑΗ
ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΟ)
ΔΝΣΟΘΗΑ(ΤΚΧΣΗΑ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΟΝΔ ΚΤΡΗΧ
ΑΠΟ ΥΟΗΡΟΤ ΠΟΤ ΓΔΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ
ΠΟΣΔ ΓΗΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ)
ΑΡΝΗ(ΔΝΣΟΘΗΑ ΚΑΗ ΠΟΓΗΑ ΒΡΑΜΔΝΑ ΚΑΗ
ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΑ)
ΟΣΔΑΛΔΤΡΟ(Α): ΟΣΑ ΑΠΟ ΦΑΓΔΗΑ
ΟΣΔΑΛΔΤΡΟ(Β): ΟΠΛΔ ΚΑΗ ΚΔΡΑΣΑ
ΗΥΘΤΑΛΔΤΡΟ(ΤΠΟΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΑΡΗΧΝ
ΒΡΑΜΔΝΑ ΚΑΗ ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΑ) ΜΔ 40-60%
ΠΡΧΣΔΨΝΖ
ΡΔΓΓΑΛΔΤΡΟ(ΟΛΟΚΛΖΡΔ ΜΗΚΡΔ ΡΔΓΓΔ
ΒΡΑΜΔΝΔ ΚΑΗ ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΔ)
ΚΑΛΑΜΑΡΗ(ΤΠΟΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΛΑΜΑΡΗΟΤ
ΒΡΑΜΔΝΑ ΚΑΗ ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΑ)
ΓΑΡΗΓΑΛΔΤΡΟ(ΤΠΟΠΡΟΨΟΝΣΑ ΓΑΡΗΓΑ
ΒΡΑΜΔΝΑ ΚΑΗ ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΑ)
ΚΡΗΛ ΣΖ ΑΝΣΑΡΚΣΗΚΖ(ΜΗΚΡΟ
ΟΣΡΑΚΟΓΔΡΜΟ)
ΤΠΟΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΤΓΟΤ(ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ
ΔΚΚΟΛΑΠΣΖΡΗΧΝ ΦΖΜΔΝΑ ΚΑΗ
ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΑ)
ΟΛΟΚΛΖΡΟ
ΑΤΓΟ(ΔΛΛΑΣΧΜΑΣΗΚΑ,ΠΑΜΔΝΑ,ΡΑΓΗΜΔΝΑ

2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21

22

30

ΦΖΜΔΝΑ ΚΑΗ ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΑ)
ΟΛΟΜΟ(ΤΠΟΠΡΟΨΟΝΣΑ ΟΛΟΜΟΤ
ΜΑΓΔΗΡΔΜΔΝΑ ΚΑΗ ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΑ)

23
ΔΛΑΗΑ(ΦΤΣΗΚΑ) {21}
1
2
3
4
5
6
7
ΛΗΠΖ {21}
1

ΟΓΗΔΛΑΗΟ(ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΖ
ΟΓΗΑ)
ΚΑΛΑΜΠΟΚΔΛΑΗΟ(ΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ)
ΖΛΗΔΛΑΗΟ(ΛΑΓΗ ΑΠΟ ΖΛΗΟΠΟΡΟ)
ΚΡΑΜΒΔΛΑΗΟ(ΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΛΑΗΟΚΡΑΜΒΖ)
ΦΟΗΝΗΚΔΛΑΗΟ(ΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ
ΦΟΗΝΗΚΑ)
ΚΑΡΤΓΔΛΑΗΟ(ΛΑΓΗ ΑΠΟ ΗΝΓΗΚΖ ΚΑΡΤΓΑ)
ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ

ΛΗΠΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ: ΠΡΟΚΤΠΣΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΠΣΖΝΑΛΔΤΡΟΤ
2
ΛΗΠΖ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ
ΔΠΑΞΔΡΓΑΗΑ ΚΡΔΑΣΑΛΔΤΡΧΝ
3
ΡΑΦΗΝΑΡΗΜΔΝΟ ΛΗΠΟ(ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΦΑΗΡΔΖ
ΔΠΗΒΛΑΒΧΝ ΠΡΟΜΗΞΔΧΝ)
Πέθαεαμ 4.1 Πλυηεμ τζεμΰδα ηβθ παλαΰπΰά ηλκθυθ ΰδα αυα ζνθηλκθδΪμ

4.1 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΡΑΦΗΝΑΡΗΜΑΣΟ ΔΛΑΗΧΝ
·

Γδάγβζβ: Γέθεηαδ ΰδα ηβθ απκηΪελνθζβ αδδΪζνηπθ πλκζηέιεπθ{4}

·

Απκεκηηέπζβ: Με ανηά, απκθετΰεηαδ ησζκ κ ζξβηαηδζησμ ΰαζαεηυηαηκμ ζηκ ζηΪδδκ ηβμ
εικνδεηΫλπζβμ, ηκ κπκέκ κδβΰεέ ζε απυζεδεμ εζαέκν, σζκ εαδ β δβηδκνλΰέα δνζΪλεζηπθ
κζηυθ εαηΪ ηβθ απσζηβζβ. Σανησξλκθα, αιδκπκδεέηαδ εαδ β ζεεδγέθβ πκν ηνξσθ
πελδΫξεηαδ ζηκ Ϋζαδκ.{4}

·

ΔικνδεηΫλπζβ: Κτλδκμ ζεκπσμ ηβμ εικνδεηΫλπζβμ εέθαδ β απκηΪελνθζβ εζετγελπθ
ζδπαλυθ κιΫπθ πκν νπΪλξκνθ ζηκ αεαηΫλΰαζηκ ζΪδδ.{4}

·

Απκξλπηαηδζησμ: Δέθαδ απαλαέηβηκ ζηΪδδκ ΰδα ηβ ίεζηέπζβ ηκν ξλυηαηκμ ηκν εζαέκν
εαγυμ απκηαελτθκθηαδ κδ ξλπζηδεΫμ πκν ίλέζεκθηαδ δδαζνηΫθεμ ζηκ Ϋζαδκ. Μδα απσ
ανηΫμ ηδμ ξλπζηδεΫμ εέθαδ β ξζπλκθτζζβ, εαδ εέθαδ απαλαέηβηβ β απκηΪελνθζά ηβμ δδσηδ
ηπκλεέ πλκζδυζεδ ζηκ ηεζδεσ Ϋζαδκ αθεπδγτηβηκ πλΪζδθκ ξλυηα. Δπέζβμ, ηε ηκθ
απκξλπηαηδζησ επδηνΰξΪθεηαδ β απκηΪελνθζβ ζαπυθπθ, θπζθαηδδέπθ, έξθβ ηεηΪζζπθ,
κλΰαθδευθ κνζδυθ σππμ εαλκηεθκεδδά, ιαθγκθτζζεμ, ηκεκθελσζεμ εαγυμ εαδ πλκρσθηα
δδΪζπαζβμ νπελκιεδδέπθ.{4}
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·

Απκεάλπζβ: Δέθαδ ηέα δδαδδεαζέα ελνζηΪζζπζβμ εαδ αθαέλεζβμ

ηπθ εβλυθ πκν

πελδΫξεδ ηκ Ϋζαδκ πκν ειενΰεθέαεηαδ. Δθαλησαεηαδ ενλέπμ ζε Ϋζαδα πκν πελδΫξκνθ ηεΰΪζκ
πκζκζησ εβλυθ, σππμ π.ξ. ζηκ βζδΫζαδκ.
·

Απσζηβζβ: Με ηβ δδαδδεαζέα ανηά απκηαελτθκθηαδ απσ ηα Ϋζαδα εαδ ηα ζέπβ δδΪθκλεμ
κνζέεμ δνζΪλεζηβμ κζηάμ εαδ ΰετζβμ (αεσλεζηκδ νδλκΰκθΪθγλαεεμ, ηελπΫθδα, αζδεήδεμ
ε.ζπ.).{4}

·

Τδλκΰσθπζβ: ηκ ζηΪδδκ ανησ ΰέθεηαδ πλκζγάεβ νδλκΰσθκν ζε αεσλεζηα ησλδα ζδπαλυθ
κιΫπθ ηκν εζαέκν.{4}

4.2 ΒΗΣΑΜΗΝΔ, ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΑΜΗΝΟΞΔΑ ΠΟΤ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ ΓΗΑ ΕΧΑ
ΤΝΣΡΟΦΗΑ
ΒΗΣΑΜΗΝΔ
ΒΗΣΑΜΗΝΖ Α
ΒΗΣΑΜΗΝΖ D3
ΒΗΣΑΜΗΝΖ Δ

ΒΗΣΑΜΗΝΖ B1

ΒΗΣΑΜΗΝΖ B2

ΒΗΣΑΜΗΝΖ B6

ΡΟΛΟ
Δέθαδ ζδπκδδαζνηά ίδηαηέθβ πκν γεπλεέηαδ πκζτ
ζβηαθηδεά ΰδα ηβθ νΰεέα ηπθ ηαηδυθ, ηκν δΫληαηκμ
εαδ ηπθ ίζεθθκΰσθπθ.{5}
Δέθαδ ζδπκδδαζνηά ίδηαηέθβ πκν παέαεδ λσζκ ζηβθ
νΰεέα ηπθ κζηυθ
Δέθαδ ζδπκδδαζνηά ίδηαηέθβ. Βαζδεά ηβμ
ζεδηκνλΰέα -πμ δζξνλσ αθηδκιεδδπηδεσ- εέθαδ θα
πλκζηαηετεδ ηκνμ δζηκτμ ηκν ζυηαηκμ απσ ηδμ
ίζΪίεμ πκν πλκεαζκτθ κδ εζετγελεμ λέαεμ.{5}
Δέθαδ νδαηκδδαζνηά ίδηαηέθβ. Δέθαδ απηδεάμ
ζβηαζέαμ ΰδα ηβθ απεζενγΫλπζβ εθΫλΰεδαμ απσ
ηκνμ νδαηΪθγλαεεμ εαδ ηα ζέπβ.{5}
Δέθαδ νδαηκδδαζνηά ίδηαηέθβ. νηηεηΫξεδ ζηκ
ηεηαίκζδζησ ηπθ πλπηερθυθ, ηπθ ζδπυθ εαδ ηπθ
νδαηαθγλΪεπθ
ζε
εθΫλΰεδα
παλκνζέα
κινΰσθκν.{5}
Δέθαδ νδαηκδδαζνηά ίδηαηέθβ. Παέαεδ ζβηαθηδεσ
λσζκ ζηκ ηεηαίκζδζησ ηπθ πλπηερθυθ εαδ
ζνηηεηΫξκνθ ζηβθ παλαΰπΰά εθΫλΰεδαμ, ζηκ
ηεηαίκζδζησ ηπθ ζδπυθ, ζηβ ζεδηκνλΰέα ηκν
εεθηλδεκτ θενλδεκτ ζνζηάηαηκμ εαδ ζηβθ
παλαΰπΰά ηβμ αδηκΰζκίέθβμ. ΔηπζΫεεηαδ ζηβ
ηεηαηλκπά ηπθ απαλαέηβηπθ ζδπαλυθ κιΫπθ ζε
πλκζηαΰζαθδέθεμ, κδ κπκέεμ ίκβγκτθ ζηβ λτγηδζβ
ηβμ κληκθδεάμ δζκλλκπέαμ. νηίΪζζεδ ζηβ
ζηαγελκπκέβζβ ηπθ επδπΫδπθ ηπθ νΰλυθ ζηκ
ζυηα ηΫζπ ηβμ εηπζκεάμ ηβμ ζηβθ δζκλλκπέα
εαζέκν/θαηλέκν.{5}
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ΒΗΣΑΜΗΝΖ B12

ΝΗΑΗΝΖ(B3)

ΠΑΝΣΟΘΔΝΗΚΟ ΟΞΤ(B5)

ΦΤΛΗΚΟ ΟΞΤ(B9)

ΒΗΟΣΗΝΖ(B7)

ΒΗΣΑΜΗΝΖ C

Δέθαδ νδαηκδδαζνηά ίδηαηέθβ. Δέθαδ απαλαέηβηβ
ΰδα ηβ ζτθγεζβ ηκν DNA εδ επκηΫθπμ ΰδα ηβθ
παλαΰπΰά
ενηηΪλπθ,
δδδαδηΫλπμ
ηπθ
ελνγλκενηηΪλπθ. Δπέζβμ, δλα ζηκ ηεηαίκζδζησ
ηπθ ζδπαλυθ κιΫπθ εαδ ζηβ δδαηάλβζβ ηκν
εζτηλκν ηβμ ηνεζέθβμ ΰτλπ απσ ηα θετλα.{5}
Δέθαδ νδαηκδδαζνηά ίδηαηέθβ. ΔηπζΫεεηαδ ζηβθ
απεζενγΫλπζβ εθΫλΰεδαμ απσ ηβθ ηλκθά.{5}
Δέθαδ νδαηκδδαζνηά ίδηαηέθβ. Παέαεδ πκζτ
ζβηαθηδεσ λσζκ ζηβ δδαδδεαζέα απεζενγΫλπζβμ
εθΫλΰεδαμ απσ ηδμ ηλκθΫμ (ζέπβ, νδαηΪθγλαεεμ,
πλπηεΐθεμ). Δέθαδ επέζβμ απηδεάμ ζβηαζέαμ ΰδα ηβ
ζεδηκνλΰέα ηπθ επδθεθλδδέπθ εαδ ηκ ζξβηαηδζησ
ηπθ αθηδζπηΪηπθ.{5}
Δέθαδ νδαηκδδαζνηά ίδηαηέθβ. Απαδηεέηαδ ΰδα
πκζζΫμ θνζδκζκΰδεΫμ αθηδδλΪζεδμ, σππμ ΰδα ηβ
ζτθγεζβ ηκν DNA εαδ ηβθ παλαΰπΰά ηπθ ηβ
απαλαέηβηπθ
αηδθκιΫπθ
ηεγεδκθέθβ
εαδ
ΰζνεέθβ.{5}
Δέθαδ νδαηκδδαζνηά ίδηαηέθβ. ΔηπζΫεεηαδ ζηκθ
εθδδΪηεζκ ηεηαίκζδζησ ηπθ νδαηαθγλΪεπθ εαδ
ηπθ ζδπυθ. Δέθαδ απηδεάμ ζβηαζέαμ ΰδα ηβ
ζδπκΰΫθεζβ (παλαΰπΰά ζδπυθ), ηβ ΰζνεκθεκΰΫθεζβ
(παλαΰπΰά ΰζνεκΰσθκν) εαδ ΰδα ηκ ηεηαίκζδζησ
ηπθ αηδθκιΫπθ δδαεζαδδζηΫθβμ αζνζέδαμ.{5}
Δέθαδ νδαηκδδαζνηά ίδηαηέθβ. Δέθαδ αθαΰεαέα ΰδα
ηδμ δδΪθκλεμ ηεηαίκζδεΫμ ζεδηκνλΰέεμ, σππμ β
ζτθγεζβ ηκν εκζζαΰσθκν, β δδαηάλβζβ ηβμ
ζηαγελσηβηαμ ηπθ αδηκθσλπθ αΰΰεέπθ, ηκ
ηεηαίκζδζησ
ηπθ
αηδθκιΫπθ
εαδ
ηβμ
απεζενγΫλπζβμ ηπθ δδαθσλπθ κληκθυθ ζηα
επδθεθλέδδα.{5}

ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΑ
ΗΓΖΡΟ(ΘΔΗΗΚΟ
ΗΓΖΡΟ,ΜΟΝΟΩΓΡΗΚΟ)

ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ

ΜΑΓΓΑΝΗΟ

Απκηεζεέ Ϋθα ζβηαθηδεσ ζνζηαηδεσ ηβμ ξλπζηδεάμ
ηκν αέηαηκμ, ηβμ αδηκζθαδλέθβμ. Δπέζβμ,
εθηκπέαεηαδ εαδ ζηβ ηνκζθαδλέθβ εαδ ζνηηεηΫξεδ
επδπλκζγΫηπμ ζηδμ αθηδδλΪζεδμ απεζενγΫλπζβμ
εθΫλΰεδαμ ζηκ ζυηα.{5}
Παέαεδ λσζκ ζηβθ ενηηαλδεά δδαέλεζβ ζηκ
αθκζκπκδβηδεσ ζτζηβηα εαδ ζηβθ δδαηάλβζβ ηβμ
σλαζβμ ηβμ ΰετζβμ εαδ ηβμ κζηάμ εαγυμ εαδ ΰδα
ηβθ απεζενγΫλπζβ ηβμ δθζκνζέθβμ εαδ ηβθ
απκλλσθβζβ εαδ ηκ ηεηαίκζδζησ ηβμ ίδηαηέθβμ
Α.{5}
Δέθαδ ζβηαθηδεσ ΰδα ηβθ αθΪπηνιβ εαδ δδαηάλβζβ
ηβμ νΰεέαμ ηπθ κζηυθ, ηβ ζτθγεζβ ηπθ
ηνεκπκζνζαεξαλδηυθ πκν πελδίΪζζκνθ εαδ
πλκζηαηετκνθ ηα ετηηαλα εαδ ζδπαέθκνθ ηδμ
αλγλυζεδμ, ηβθ αθΪπηνιβ εαδ ζεδηκνλΰέα ηπθ
θετλπθ εαδ ηβ δδΫΰελζβ ηκν ζξβηαηδζηκτ ηκν
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ΥΑΛΚΟ

ΗΧΓΗΟ

ΔΛΖΝΗΟ

ΰζνεκΰσθκν ζηκ άπαλ.
Έξεδ
αθηδκιεδδπηδεά
δλΪζβ
απκηεζυθηαμ
ζνζηαηδεσ ηκν εθατηκν νπελκιεδδδεάδδζηκνηΪζβ
(SOD). Απκηεζεέ επέζβμ ζνζηαηδεσ ηβμ
ζελκνζκπζαζηέθβμ, ηδαμ πλπηεΐθβμ πκν ίλέζεεηαδ
ζηκ πζΪζηα ηκν αέηαηκμ εαδ παέαεδ λσζκ ζηβθ
παλαΰπΰά ηβμ εθΫλΰεδαμ, ηβ δβηδκνλΰέα ηβμ
ηεζαθέθβμ εαδ ηβθ κιεέδπζβ ηπθ ζδπαλυθ
κιΫπθ.{5}
Απκηεζεέ ηΫλκμ ηπθ κληκθυθ γνλκιέθβ εαδ
ηλδδπδκγνλκθέθβ, κδ κπκέεμ εέθαδ απαλαέηβηεμ ΰδα
ηβ δδαηάλβζβ ηκν ηεηαίκζδεκτ λνγηκτ.{5}
Απκηεζεέ ηΫλκμ ηκν εθατηκν νπελκιεδδΪζβ ηβμ
ΰζκνηαγεδσθβμ, εθσμ αθηδκιεδδπηδεκτ εθατηκν πκν
πλκζηαηετεδ ηδμ εθδκενηηαλδεΫμ δκηΫμ απσ ηβθ
επδίζαίά κιεδδπηδεά δλΪζβ ηπθ εζετγελπθ
λδαυθ{5}

ΑΜΗΝΟΞΔΑ

L-ΚΑΡΝΗΣΗΝΖ

ΣΑΤΡΗΝΖ

Απκηεζεέ ηΫλκμ ηκν εθανηδεκτ ζνζηάηαηκμ
ηεηαθκλΪμ ηπθ ζδπαλυθ κιΫπθ ηΫζβμ αζτζκν ζηκ
εζπηελδεσ ηπθ ηδηκξκθδλέπθ ηπθ ηνρευθ
ενηηΪλπθ.{5}
Παέαεδ λσζκ ζηβ θνζδκζκΰδεά ζεδηκνλΰέα ηκν
εΰεεθΪζκν, ηβμ εαλδδΪμ, ηβμ ξκζβδσξκν ετζηβμ,
ηπθ ηαηδυθ εαδ ηκν αΰΰεδαεκτ ζνζηάηαηκμ,
δδδαέηελα ζηβ ΰΪηα{5}

Πέθαεαμ 4.2.1Βδηαηέθεμ, δξθκζηκδξεέα εαδ αηδθκιΫα πκν ξλβζδηκπκδκτθηαδ ζηα ζδηβλΫζδα
ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ
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4.3 ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΑ
Υλβζδηκπκδκτθηαδ ΰδα ηβθ ζνθηάλβζβ ηβμ ηλκθάμ εαδ ξπλέακθηαδ ζε θνζδεΪ εαδ ηεξθβηΪ.
ΟλδζηΫθα θνζδεΪ ζνθηβλβηδεΪ εέθαδ:


β ίδηαηέθβ Δ(ηκεκθελσζβ Α) πκν Ϋξεδ δζξνλά αθηδκιεδδπηδεά δλΪζβ εαδ
πλκζηέγεηαδ εαδ ζηκ ηεέΰηα ηβμ ηλκθάμ ά εαδ ζηα ζέπβ



ηκ Ϋζαδκ δεθδλκζέίαθκνπκν πλκζηέγεηαδ ενλέπμ ζηα ζέπβ



ηκ αζΪηδ ηκ κπκέκ ίΫίαδα ξλβζδηκπκδεέηαδ ζε πκζτ ηδελΫμ πκζσηβηεμ (0,3%-0,5%)
κπσηε β δλΪζβ ηκν πμ ζνθηβλβηδεσ εέθαδ πκζτ πδκ ξαηβζά.

ηα ηεξθβηΪ ζνθηβλβηδεΪ νπΪΰκθηαδ κδ κνζέεμ BHT, BHA, εαγυμ εαδ επδίλαδνθηΫμ
ίαεηβλέπθ (bacterialcontrol) κδ κπκέκδ πελδΫξκνθ ηδελά πκζσηβηα θκλησζβμ.
νηπζβλπηαηδεά ίκάγεδα ζηβθ ζνθηάλβζβ δέθκνθ κδ κιδθδζηΫμ κδ κπκέκδ ξαηβζυθκνθ ηκ
pH ζε ζβηεέκ πκν θα απκηλΫπεηαδ κ πκζζαπζαζδαζησμ ηπθ παγκΰσθπθ ηδελκίέπθ.{21}

35

5. ΤΝΘΔΖ ΣΡΟΦΧΝ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΤΛΟΤ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΤΛΟΤ
ΔΝΖΛΗΚΟΗ ΚΤΛΟΗ
ΔΝΖΛΗΚΟΗ (ΜΔΓΑΛΟΤ
ΜΔΓΔΘΟΤ > 30KG)
ΔΝΖΛΗΚΟΗ(ΜΔΑΗΟΤ
ΜΔΓΔΘΟΤ 20-30KG)
ΔΝΖΛΗΚΟΗ(ΜΗΚΡΟΤ
ΜΔΓΔΘΟΤ 10-20KG)
ΔΝΖΛΗΚΟΗ (ΠΟΛΤ
ΜΗΚΡΔ ΦΤΛΔ 2-10KG)
ΑΝΑΓΚΑΗΑ Ζ ΤΦΖΛΖ
ΓΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ
ΚΟΤΣΑΒΗΑ
ΚΟΤΣΑΒΗΑ(ΜΔΓΑΛΔ
ΦΤΛΔ ΜΔ ΒΑΡΟ
ΔΝΖΛΗΚΗΧΖ > 30KG
ΚΟΤΣΑΒΗΑ(ΜΔΓΑΛΔ
ΦΤΛΔ ΜΔ ΒΑΡΟ
ΔΝΖΛΗΚΗΧΖ > 30KG
ΚΟΤΣΑΒΗΑ(ΜΔΓΑΛΔ
ΦΤΛΔ ΜΔ ΒΑΡΟ
ΔΝΖΛΗΚΗΧΖ > 30KG
KOYTABIA (ΜΔΑΗΔ
ΦΤΛΔ ΜΔΒΑΡΟ
ΔΝΖΛΗΚΗΧΖ ΑΠΟ 2030KG)
KOYTABIA (ΜΔΑΗΔ
ΦΤΛΔ ΜΔΒΑΡΟ
ΔΝΖΛΗΚΗΧΖ ΑΠΟ 2030KG)
ΚΟΤΣΑΒΗΑ(ΜΗΚΡΔ
ΦΤΛΔ ΜΔ ΒΑΡΟ
ΔΝΖΛΗΚΗΧΖ ΑΠΟ 1020KG
ΚΟΤΣΑΒΗΑ(ΠΟΛΤ
ΜΗΚΡΔ ΦΤΛΔ ΜΔ
ΒΑΡΟ ΔΝΖΛΗΚΗΧΖ
ΑΠΟ 2-10KG)

ΠΡΧΣΔΨΝΖ/
ΛΗΠΑΡΑ
(%)

ΖΛΗΚΗΑ

17 ΜΖΝΧΝ
-7ΔΣΧΝ
12 ΜΖΝΧΝ
-7 ΔΣΧΝ

ΣΔΦΡΑ /
ΗΝΧΓΔΗ
ΟΤΗΔ
(%)

ΓΗΑΜΔΣΡΟ
ΚΡΟΚΔΣΑ

24%/12%

<7% / < 3%

2,2cm

25%/14%

<7% / < 3%

1,7cm

10 ΜΖΝΧΝ
-8 ΔΣΧΝ

26%/16%

<7% / < 3%

1,2cm

6 ΜΖΝΧΝ
- 7 ΔΣΧΝ

28%/18%

<7% / < 3%

0,7cm

2-4 ΜΖΝΧΝ

28%/18%

<7% / < 3%

1,2cm

4-8 ΜΖΝΧΝ

26%/16%

<7% / < 3%

1,7cm

8 ΜΖΝΧΝ
– ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ
ΔΝΖΛΗΚΗΧΖ
18 ΜΖΝΧΝ

26% / 14%

<7% / < 3%

2,2cm

2-6 ΜΖΝΧΝ

28% / 18%

<7% / < 3%

1,2cm

6 ΜΖΝΧΝ
- ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ
ΔΝΖΛΗΚΗΧΖ
12 ΜΖΝΧΝ

26%/16%

<7% / < 3%

1,5cm

2-8 ΜΖΝΧΝ

28%/18%

<7% / < 3%

1,0cm

2-6 ΜΖΝΧΝ

30%/20%

<7% / < 3%

0,7cm

Πέθαεαμ 5.1 τθγεζβ ηλκθυθ αθΪ εαηβΰκλέα ζετζκν
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5.1 ΣΡΟΦΔ (ΚΛΗΝΗΚΔ ΓΗΑΗΣΔ)
1. Σλκθά ΰδα νπΫλίαλα ηε πκζτ ξαηβζΪ ζδπαλΪ Ϋπμ 9% ηε ηεΰΪζβ πκζσηβηα θνηδευθ δθυθ,
ηε ανηά ηβθ ηλκθά επΫλξεηαδ κ εκλεζησμ ηβμ κλΫιεπμ ηκν αυκν ξπλέμ θα πλκζζαηίΪθεδ
γεληέδεμ.
2. Σλκθά ΰδα αυα πκν παλκνζδΪακνθ ηλκθδεΫμ αζζελΰέεμ. ΤπΪλξκνθ πκζτ ητπκδ ζνθηαΰυθ
ΰδα ηΫηκδεμ ηλκθΫμ. ε εΪγε ητπκ ζνθηαΰάμ δεθ ξλβζδηκπκδεέηαδ εαδ εΪπκδκ ζνζηαηδεσ ηκ
κπκέκ ηπκλεέ θα πλκεαζεέ ηλκθδεά αζζελΰέα ζε εΪπκδκνμ ζετζκνμ. Π.ξ ηλκθά πκν δεθ
πελδΫξεδ ίκδδθσ ά ζσΰδα ά ΰζκνηΫθβ.
3. ΣλκθΫμ ΰδα αθηδηεηυπδζβ εεαεηΪηπθ(πλπηερθκειαληυηεθπθ) ηε πκζτ ξαηβζσ πκζκζησ
ελΫαηκμ ενλέπμ εκησπκνζκ, υζηε ηκ πκζκζησ πλπηεΐθβμ θα ηβθ νπελίαέθεδ ηκ 18%.
4. ΣλκθΫμ ΰδα θεθλδεά αθεπΪλεεδα. ΣλκθΫμ ηε πκζτ ξαηβζσ πκζκζησ ελΫαηκμ, επέζβμ
ξαηβζΫμ ζε πελδεεηδεσηβηα αθκλΰΪθπθ κνζδυθ (αζΪηπθ). Σκ πκζκζησ πλπηεΐθβμ ζε ανηΫμ
ηδμ ηλκθΫμ δεθ ιεπελθΪ ηκ 13,5%. Δπέζβμ εαζσ εέθαδ θα ηβθ εηπελδΫξκνθ ηεξθβηΪ
αθηδκιεδδπηδεΪ εαδ ζνθηβλβηδεΪ.
5. ΣλκθΫμ ΰδα παΰελεαηδεά αθεπΪλεεδα. Αθαζσΰπμ ηβθ ηκλθά ηβμ αθεπΪλεεδαμ ηκν
πΪΰελεαμ κδ ηλκθΫμ ανηΫμ Ϋξκνθ ά πκζτ ξαηβζά πελδεεηδεσηβηα ζε Ϊηνζκ ά ξαηβζά
πελδεεηδεσηβηα ζε ζέπκμ.
6. ΣλκθΫμ ΰδα εθηελδεΪ πλκίζάηαηα (δδΪλλκδεμ). Απκηεζκτηεθεμ ενλέπμ απσ εκησπκνζκ εαδ
ζενεσ λταδ ηε πλκζγάεβ ηκθηηκλδζζκθέηβ (κ κπκέκμ ξαλαεηβλέαεηαδ απσ ηεΰΪζβ
πλκζλκθβηδεά δεαθσηβηα αθκτ ηπκλεέ θα απκλλκθάζεδ ηεΰΪζκ πκζκζησ θελκτ πελέπκν
ηκ 75% ηκν σΰεκν ηκν),Ϊθγκμ κλταβμ, ηδελσ πκζκζησ απδεκτ Ϊθγλαεα εαγυμ εαδ Ϊζζα
νζδεΪ π.ξ. ζπσλκδ chia. Σα ζνζηαηδεΪ ανηΪ απκλλκθκτθ ηα πκζζΪ νΰλΪ ηκν ζηκηΪξκν εαδ
ηκν εθηΫλκν εαδ εηπκδέακνθ ηβθ νπελεδθβηδεσηβηα ηκν εθηΫλκν. Βαζδεά πλκςπσγεζβ ηπθ
ηλκθυθ ανηυθ εέθαδ β νοβζά πκδσηβηα ηκν ελΫαηκμ εαγυμ εαδ ηα ξαηβζΪ ζδπαλΪ.{6}
7. ΣλκθΫμ ΰδα ειαζγεθβηΫθα αυα. Σλκθά ηε νοβζσ πκζκζησ απδευθ πλπηερθυθ νοβζάμ
πκδσηβηαμ, π.ξ. κζσεζβλκ ανΰσ εαδ νοβζσ πκζκζησ ζδπυθ ξπλέμ ηβθ πλκζγάεβ
νπκπλκρσθηπθ ά ζκδπυθ νζδευθ πκν νπκίαγηέακνθ ηβθ ηλκθά ζε πεπηδεσηβηα εαδ
γεληδδδεά εΪζνοβ. {21}

37

Δδεσθα 5.1.1 Δθδεδεηδεσ παλΪδεδΰηα ηλκθάμ ΰδα ηεΰαζσζπηκνμ εθάζδεεμ ζετζκνμ.

Δδεσθα 5.1.2 Δθδεδεηδεσ παλΪδεδΰηα ηλκθάμ ΰδα εκνηΪίδα ηεζαέπθ-ηεΰαζσζπηπθ θνζυθ

Δδεσθα 5.1.3 Δθδεδεηδεσ παλΪδεδΰηα ηλκθάμ ΰδα νπΫλίαλκνμ ζετζκνμ ά ΰδα ζετζκνμ πκν
Ϋξκνθ ηΪζβ παξνζαλεέαμ
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Δδεσθα 5.1.4 Δθδεδεηδεσ παλΪδεδΰηα ηλκθάμ ΰδα ζετζκνμ ηε εναέζγβηκ πεπηδεσ ζτζηβηα

Δδεσθα 5.1.5 Δθδεδεηδεσ παλΪδεδΰηα ηλκθάμ νοβζάμ εθΫλΰεδαμ ΰδα ζετζκνμ ελΰαζέαμ
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5.2 ΣΡΟΦΔ ΜΔ ΤΦΖΛΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
Δέθαδ ηδα εαηβΰκλέα ηλκθυθ πκν ζηκξετεδ εαδ εαζτπηεδ ηδμ αθΪΰεεμ ζετζπθ ελΰαζέαμ πκν
παλκνζδΪακνθ πκζζΫμ εατζεδμ. νθάγπμ πελδΫξεδ:Πλπηεΐθβ 30% εαδ ΛδπαλΪ 20%.
Οδ ζετζκδ ελΰαζέαμ σππμ κδ ενθβΰβηδεκέ γα πλΫπεδ θα ηπκλκτθ θα ηλΫικνθ αζηαηΪηβηα
πκζζΫμ υλεμ, κπσηε ξλεδΪακθηαδ πκζζΫμ γεληέδεμ εαδ ηδελά πκζσηβηα ηλκθάμ ζηκ ζηκηΪξδ
ηκνμ. ΠλΫπεδ β ηλκθά ηκνμ θα εέθαδ θηδαΰηΫθβ ηε ηΫηκδκ ηλσπκ υζηε θα εαζτπηεδ ηδμ
νοβζΫμ ηεηαίκζδεΫμ αθΪΰεεμ εαδ ζνΰξλσθπμ θα ηβθ εηπελδΫξεδ νζδεΪ πκν πλκεαζκτθ
πκζνδδοέα.
ΑθΪζκΰα ηε ηβ θνζά ηκν ζετζκν νπΪλξκνθ ηλκθΫμ εθΫλΰεδαμ ηε ηδελσ (1cm) ά ηεζαέκ
ηΫΰεγκμ ελκεΫηαμ (2,2cm). Π.ξ. Ϋθα παθδΫζηπλεησθ ηπκλεέ θα εαηαθαζυζεδ ηδελσ
ηΫΰεγκμ ελκεΫηαμ, εθυ Ϋθα Πσδθηελ ζσΰκ ηεΰΫγκνμ γα πλΫπεδ θα ηλαθεέ ηε ηεΰαζτηελκ
ηΫΰεγκμ ελκεΫηαμ.
Οδ ηλκθΫμ ανηΫμ εέθαδ απαλαέηβηκ θα πελδΫξκνθ νζδεΪ ηε νοβζσ ΰζνεαδηδεσ δεέεηβ ΰδαηέ
ηα ενθβΰεηδεΪ ζσΰπ εθηαηδεά Ϊζεβζβμ ζνξθΪ παγαέθκνθ νπκΰζνεαδηδεΪ ζκε. ΑνηΫμ κδ
ηλκθΫμ εθΫλΰεδαμ αθηεθδεέεθνθηαδ ζε αυα Ϊθπ ηπθ επηΪ εηυθ εαδ ζε αυα ηε πλκίζάηαηα
θεθλδεάμ ά βπαηδεάμ αθεπΪλεεδαμ. {21}
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6. ΜΔΘΟΓΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΚΦΡΑΖ ΣΖ
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΑ ΣΧΝ ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ
ΜΫγκδκμ νπκζκΰδζηκτ εαδ Ϋεθλαζβμ ηβμ εθελΰεδαεάμ αιέαμ δδαδηβηδευθ απκηλκθυθ ΰδα
ζετζκνμ εαδ ΰΪηεμ (Οδβΰέα 95/10 ΔΚ).
α) Ζ εθελΰεδαεά αιέα ηπθ ηλκθυθ ΰδα ζετζκνμ εαδ ΰΪηεμ, ηε ηδμ κπκέεμ επδδδυεκθηαδ
ζησξκδ δδδαέηελβμ δδαηλκθάμ πλΫπεδ θα νπκζκΰέαεηαδ ζτηθπθα ηε ηκθ αεσζκνγκ ητπκ, ηε
ηβ ξλάζβ ηπθ πκζκζηυθ κλδζηΫθπθ αθαζνηδευθ ζνζηαηδευθ ηπθ ηλκθυθ. Ζ αιέα ανηά
εεθλΪαεηαδ ζε Mj, ηεηαίκζδζηΫαμ εθΫλΰεδαμ (ΜΔ), αθΪ ξδζδσΰλαηηκ ζτθγεηβμ ηλκθάμ,
σππμ εέθαδ:
α1) κδ ηλκθΫμ ΰδα ζετζκνμ εαδ ΰΪηεμ, ηε ηβθ ειαέλεζβ ηπθ ηλκθυθ ΰδα ΰΪηεμ ηε
πελδεξσηεθκ νΰλαζέαμ Ϊθπ ηκν 14%
ΜΔ (Mj /kg) = 0,1464 Υ % κζδεΫμ ααπηκτξεμ κνζέεμ + 0,3556 Υ % ζδπαλΫμ κνζέεμ +
0,1464 Υ % εζετγελεμ ααυηκν εεξνζδζηαηδεΫμ κνζέεμ.
α2) ηλκθΫμ ΰδα ΰΪηεμ ηε πελδεξσηεθκ νΰλαζέαμ Ϊθπ ηκν 14%.
ΜΔ (Mj /kg) = 0,1632 Υ % κζδεΫμ ααπηκτξεμ κνζέεμ + 0,3222 Υ % ζδπαλΫμ κνζέεμ +
0,1255Υ % εζετγελεμ ααυηκν εεξνζδζηαηδεΫμ κνζέεμ – 0,2092
σπκν ηκ πκζκζησ ηπθ ENEO νπκζκΰέαεηαδ ζαηίΪθκθηαμ ηβ δδαθκλΪ ηεηαιτ ηκν 100 εαδ
ηπθ πκζκζηυθ νΰλαζέαμ, κζδεάμ ηΫθλαμ, κζδευθ ααπηκτξπθ κνζδυθ, κζδευθ ζδπαλυθ
κνζδυθ εαδ δθπδυθ κνζδυθ.
ί) ΑθκξΫμ πκν εθαλησακθηαδ ζηδμ δβζκτηεθεμ αιέεμ.
ΔΪθ, ηεηΪ απσ ηκνμ επέζβηκνμ εζΫΰξκνμ πκν εαγκλέακθηαδ ζηκ Ϊλγλκ 12 ηβμ κδβΰέαμ
79/373/ΔΟΚ, δδαπδζηπγεέ απσεζδζβ ηεηαιτ ηκν απκηεζΫζηαηκμ ηκν εζΫΰξκν εαδ ηβμ
εθελΰεδαεάμ αιέαμ πκν δβζυγβεε, πκν αθκλΪ ατιβζβ ά ηεέπζβ ηβμ εθελΰεδαεάμ αιέαμ ηβμ
ηλκθάμ εθαλησαεηαδ αθκξά 15%
ΰ) Έεθλαζβ ηκν απκηεζΫζηαηκμ.
Σκ πλκετπηκθ απκηΫζεζηα ηεηΪ ηβθ εθαληκΰά ηκν αθπηΫλκν ητπκν πλΫπεδ θα εεθλΪαεηαδ
ηε αελέίεδα εεαηκζηκτ.
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Ζ δεδΰηαηκζβοέα ηβμ ζτθγεζβμ ηλκθάμ εαδ β δκζκζκΰέα ηπθ πελδεεηδεκηάηπθ ηπθ
αθαζνηδευθ ζνζηβηΪηπθ πκν πλκζδδκλέακθηαδ ζηβ ηΫγκδκ νπκζκΰδζηκτ επδηνΰξΪθκθηαδ
αθηέζηκδξα ζτηθπθα ηε ηδμ εκδθκηδεΫμ ηεγσδκνμ δεδΰηαηκζβοέαμ εαδ αθΪζνζβμ ΰδα ηκθ
επέζβηκ Ϋζεΰξκ ηπθ απκηλκθυθ. {22}
Δεηέηβζβ ηβμ εαγβηελδθάμ αβηκτηεθβμ εθΫλΰεδαμ εθσμ εθάζδεα ζετζκν.{25}
ΜΔ Απαδηκτηεθβ (Κcal / βηΫλα) = Κ xπηαηδεσ ίΪλκμ (kg)0,67
σπκν K = επέπεδκ ζπηαηδεά δλαζηβλδσηβηαμ ηκν ζετζκν
(Κ= 99 ηβ δλαζηάλδκμ, K = 132 εαθκθδεΪ δλαζηάλδκμ, K= πκζτ δλαζηάλδκμ).
Δπίπεδο
δπαζηηπιόηηηαρ

κύλορ 9kg ωμ. Βάποςρ
κύλορ 25kg ωμ. Βάποςρ
Π.σ. Boston Terrier
Π.σ. Labrador Retriever
MEαπαδηκτηεθβ=
MEαπαδηκτηεθβ=
0,67
Μβ δλαζηάλδκμ
99x(9kg) =
99x(27kg)0,67 =
431,5 kcal/βηΫλα
999,8 kcal/βηΫλα
ΚαθκθδεΪ
MEαπαδηκτηεθβ=
MEαπαδηκτηεθβ=
0,67
δλαζηάλδκμ
132x(9kg) =
132x(27kg)0,67 =
575,3kcal/βηΫλα
1201,1 kcal/βηΫλα
Πκζτ
MEαπαδηκτηεθβ=
MEαπαδηκτηεθβ=
0,67
δλαζηάλδκμ
160x(9kg) =
160x(27kg)0,67 =
697,4kcal/βηΫλα
1455,9 kcal/βηΫλα
Πέθαεαμ 6.1 Δεηέηβζβ ηπθ βηελάζδπθ αθαΰευθ ζε εθΫλΰεδα εθσμ εθάζδεα ζετζκν
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6.1 ΜΔΖ ΥΖΜΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΣΡΟΦΧΝ
ΚΤΛΟΤ
Ο παλαεΪηπ πέθαεαμ παλκνζδΪαεδ ηβ ηΫζβ ξβηδεά ζτθγεζβ ηλδυθ εαηβΰκλδυθ εηπκλδευθ
ηλκθυθ ΰδα ζετζκνμ{25}
Πκζκζησ (%)
ΞβλΪ
ΖηδαθνδαηπηΫθβ
ΚκθζΫλία
(πμ Ϋξεδ)
Τΰλαζέα
6-12
15-35
70-78
Πλπηεΐθεμ
16-30
17-22
7-13
Λέπκμ
6-20
7-12
4-9
ΤδαηΪθγλαεεμ
40-70
35-60
4-13
Ίθεμ
3-7
3-5
0,5-1
ΣΫθλα
6-9
5-8
1-3
ME (kcal/kg)
2,800-4,200
2,500-2,800
850-1,250
Πκζκζησ (%)
(επέ ηβμ ιβλάμ κνζέαμ)*
Πλπηεΐθεμ
18-32
20-30
28-50
Λέπκμ
8-22
8-16
20-32
ΤδαηΪθγλαεεμ
45-75
55-75
18-55
Ίθεμ
3-8
3.5-7.5
2-5
ΣΫθλα
6.5-10
6-10
6-10
ME (kcal/kg)
3,000-4,500
3,000-4,000
3,500-5,000
Πέθαεαμ 6.1.1 ΜΫζβ ξβηδεά ζτθγεζβ ηπθ εηπκλδευθ ηλκθυθ ΰδα ζετζκνμ
* Τπκζκΰδζησμ ιβλΪμ κνζέαμ = (% ηβμ γλεπηδεάμ κνζέαμ(πμ Ϋξεδ)/% ηβμ ιβλΪμ κνζέαμ
ζηβθ δδαηλκθά x 100)
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7. ΣΡΟΦΔ ΓΑΣΑ
Ζ ΰΪηα αθάεεδ ζηβθ εαηβΰκλέα ηπθ αδζκνλκεδδυθ ζαλεκθΪΰπθ αυπθ ηε δδδκηκλθέεμ ζηκ
πεπηδεσ ηβμ ζτζηβηα. Ζ ΰΪηα ξλεδΪαεηαδ ζηβθ δδαηλκθά ηβμ νοβζΪ πκζκζηΪ απδεάμ
πλπηεΐθβμ, ξαηβζά ηΫθλα (<7,7%), ηδελσ πκζκζησ δθπδυθ κνζδυθ εαδ εΪπκδα νζδεΪ ζηδμ
ζνθηαΰΫμ ηα κπκέα ίκβγκτθ ζηβθ απκηΪελνθζβ ηπθ ηλδξυθ πκν ηααετκθηαδ ζηκ Ϋθηελκ
απσ ηβθ εαγβηελδθά εαγαλδσηβηα πκν εΪθεδ β ΰΪηα ΰζτθκθηαμ ηκ ζυηα ηβμ.
Οδ ηλκθΫμ ΰΪηαμ πκν ενεζκθκλκτθ ζηβθ αΰκλΪ ξπλέακθηαδ ζε δτκ εαηβΰκλέεμ .


ε ιβλΫμ ηλκθΫμ



ΤΰλΫμ ηλκθΫμ – εκθζελίκπκδβηΫθεμ

Ζ ετλδα δδαθκλΪ ηεηαιτ εέθαδ κ ηλσπκμ παλαζεενάμ (ιβλΫμ: ειυγβζβ ηε αηησ – νΰλΫμ:
ίλΪζδηκ ηε νοβζΪ πκζκζηΪ νΰλαζέαμ). Οδ πελδζζσηελεμ ηλκθΫμ ΰδα ΰΪηεμ
ζνηπζβλυθκθηαδ ηε ηανλέθβ.{21}
Ζ ιβλΫμ ηλκθΫμ σππμ εαδ κδ νΰλΫμ ξπλέακθηαδ ζε πκδσηβηεμ:


ΟδεκθκηδεΫμ: ηε κδεκθκηδεΫμ πλυηεμ τζεμ, ΰλάΰκλβ παλαζεενά εαδ σξδ ησζκ
πλκζεΰηΫθβ παλκνζέαζβ(ζε ζαεέ ά εκθζΫλία).



ΠκδκηδεΫμ (premium): ηε νοβζάμ πκδσηβηαμ πλυηεμ τζεμ(ζε ζαεέ ά εκθζΫλία).



Πκζτ νοβζάμ πκδσηβηαμ (super premium): παλαζεεναζηΫθεμ ηε νζδεΪ πκζτ νοβζάμ
πκδσηβηαμ, ανζηβλσ Ϋζεΰξκ ζηδμ πλυηεμ τζεμ, πκζτ ηεζεηβηΫθεμ ζνθηαΰΫμ εαγυμ εαδ
παλΪ πκζτ πλκζεΰηΫθβ παλκνζέαζβ(ζε ζαεέ ά εκθζΫλία).
Ζλικία και επίπεδο
δπαζηηπιόηηηαρ

Τπολογιζμόρ ηων
ενεπγειακών αναγκών
(4-kg γάηα)

Kcal
ανά ημέπα

Ποζόηηηα

60 kcalxΒ (kg)

240

53 g

70 kcalxΒ (kg)

280

62 g

80 kcal x Β(kg)

320

71 g

ηαΐζμαηορ

Δνήλικη γάηα
Μβ δλαζηάλδα
ΜΫηλδα δλαζηάλδα
Πκζτ δλαζηάλδα
Δθάζδεβ εαηΪ ηβθ
εΰενηκζτθβ

1,23 ηΫξλδ 1,5
kcalxεθελΰεδαεΫμ
αθΪΰεεμ εθάζδεβμ
ΰΪηαμ(ηΫζκμ ενκθκλέαμ)
2,0 ηΫξλδ
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Δθάζδεβ ζε ΰαζκνξέα

3,5kcalxεθελΰεδαεΫμ
αθΪΰεεμ εθάζδεβμ ΰΪηαμ
(ζηκ ηΫΰδζηκηβμ
ΰαζκνξέαμ)

Γαηάκι
250 kcalx Β(kg)
250
56 g
3 ηβθυθ (1 kg)
5 ηβθυθ (2,5 kg)
130 kcal x Β(kg)
325
72 g
Β = πηαηδεσ ίΪλκμ
* ΤπκζκΰδζηΫθκ αθ ηαΐαεηαδ ηλκθά ΰΪηαμ πκν πελδΫξεδ 4,500 kcal/kg
** Έθα ενπεζζΪεδ θαΰβησ ανΰέαεδ πελέπκν 3.5 oz

Πέθαεαμ 7.1Δεηέηβζβ ηπθ βηελάζδπθ αθαΰευθ ζε εθΫλΰεδα ηβμ ΰΪηαμ {24}

7.1ΤΓΡΔ ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΗΖΜΔΝΔΣΡΟΦΔ
Ζ παλαζεενά

ηκνμ ΰέθεηαδ ηε ελΫαμ εαδ νπκπλκρσθηα εαδ Ϊζζεμ πλυηεμ τζεμ πκν

ζνηπζβλυθκνθ ηβθ ηλκθά ζε νδαηΪθγλαεεμ εαδ ζδπαλΪ. Σα ηέΰηαηα ηαΰεδλετκθηαδ ζηδμ
εκθζΫλίεμ εαδ εζεέθκθηαδ αελκζηεΰυμ. Ζ ζνΰεεελδηΫθεμ ηλκθΫμ ξπλέακθηαδ ζε δτκ
εαηβΰκλέεμ:
A. Γδα θνζδκζκΰδεΫμ ΰΪηεμ
1. Γδα ΰαηΪεδα ηδελσηελα ηπθ 6 ηβθυθ
2. Γδα εθάζδεεμ ΰΪηεμ ηεΰαζτηελεμ ηπθ 6 ηβθυθ
3. Γδα βζδεδπηΫθεμ ΰΪηεμ
4. Γδα νπΫλίαλεμ ΰΪηεμ
B. Γδα ΰΪηεμ ηε πλκίζάηαηα νΰεέαμ
1. Γδα ΰΪηεμ ηεπλκίζάηαηα ηκν κνλκπκδβηδεκτ ζνζηάηαηκμ (FelineUrologicalSyndrome,
FUS).νθηαΰά ηε ξαηβζΪ πκζκζηΪ αζίεζηέκν-θπζθσλκν (0,9% /0,7%) εαγυμ εαδ
ξαηβζσ ηαΰθάζδκ (<0,08%). ΑνηΫμ κδ αθαζκΰέεμ λνγηέακνθ ηκ pH ηπθ κτλπθ ζηκ 6,5,
εαδ ζνθηεζκτθ ζηκ ηεδπηΫθκ ζξβηαηδζησ κνλσζδγπθ.
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2. ΓΪηεμ ηε ξλσθδα θεθλδεά αθεπΪλεεδα (αθηδζηλεπηά). νθηαΰά ηε ξαηβζΪ πκζκζηΪ
απδευθ πλπηερθυθ εαδ ξαηβζΪ πκζκζηΪηαελκζηκδξεέπθ εαδ δξθκζηκδξεέπθ.
3. Σλκθά ΰδα παΰελεαηδεά αθεπΪλεεδα. Αθαζσΰπμ ηβμ ηκλθάμ ηβμ αθεπΪλεεδαμ ηκν
παΰελΫαηκμ (Ϋζζεδοβ αηνζΪζβμ ά ζδπΪζβμ).
4. Σλκθά ΰδα ΰαζηλεθηελδεΫμ δδαηαλαξΫμ. Δζηέαζβ ηπθ ζνθηαΰυθ ζε απκθνΰά πλυηπθ
νζυθ πκν πδγαθσθ ζε εΪπκδεμ ΰΪηεμ θα δβηδκνλΰκτθ δνζαπκλλσθβζβ ηκνμ απσ ηκ
Ϋθηελκ.
5. Σλκθά ΰδα αυα πκν παλκνζδΪακνθ δεληαηδεΫμ αζζελΰέεμ. νθηαΰΫμ εζηδαζηΫθεμ υζηε
θα ηβθ πελδΫξκνθ νζδεΪ ηα κπκέα ζε εΪπκδεμ ΰΪηεμ δβηδκνλΰκτθ δεληαηδεΫμ
αζζελΰέεμ.
6. Σλκθά ΰδα ΰΪηεμ ηε εαλδδαεά αθεπΪλεεδα. ΔζαθλδΪ ζνθηαΰά ηε ξαηβζΪ πκζκζηΪ
αζαηδκτ εαδ ηε ηβθ πλκζγάεβ L–εαλθδηέθβμ.{21}

Εικόνα 7.1.1 Κονςζρβα γάτασ

Εικόνα 7.1.2 κονςζρβα γάτασ (πατζ)
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7.2. ΞΖΡΔ ΣΡΟΦΔ
A. Γδα θνζδκζκΰδεΫμ ΰΪηεμ. Έξκνθ ηδμ ειάμ νπκεαηβΰκλέεμ:
1. Γδα ΰαηΪεδα ηδελσηελα ηπθ 6 ηβθυθ ηε 30% πλπηεΐθβ – 20% ζδπαλΪ. νθάγπμ
πελδΫξεδ εκησπκνζκ εαδ οΪλδ.
2. Γδα εθάζδεεμ ΰΪηεμ ηεΰαζτηελεμ ηπθ 6 ηβθυθ ηε 30% πλπηεΐθβ – 17% ζδπαλΪ. Έξκνθ
ζνθάγπμ πλπηεΐθεμ απσ εκησπκνζκ, ηκζξΪλδ ά οΪλδ.
3. Γδα ζηεδλπηΫθεμ ΰΪηεμ ηε 27% πλπηεΐθβ εαδ 9% ζδπαλΪ. νθάγπμ Ϋξκνθ εαδ ξαηβζσ
πκζκζησ ζε ηαΰθάζδκ (< 0,08%).
4. ΣλκθΫμ ΰδα βζδεδπηΫθεμ ΰΪηεμ ά ζηεδλπηΫθεμ ΰΪηεμ.
Δπέζβμ, νπΪλξκνθ ιβλΫμ ηλκθΫμ ΰδα ΰΪηεμ ηε πλκίζάηαηα νΰεέαμ, αθηέζηκδξεμ ηε ανηΫμ πκν
αθαθΫλγβεαθ ζηδμ νΰλΫμ εκθζελίκπκδβηΫθεμ ηλκθΫμ

Δδεσθα 7.2.1 ΞβλΪ ηλκθά ΰδα
εθάζδεεμ ΰΪηεμ
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7.3ΜΔΖ ΥΖΜΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΣΡΟΦΧΝ
ΓΑΣΑ
Ο παλαεΪηπ πέθαεαμ παλκνζδΪαεδ ηβ ηΫζβ ξβηδεά ζτθγεζβ δτκ εαηβΰκλδυθ εηπκλδευθ
ηλκθυθ ΰδα ΰΪηεμ{24}
Πκζκζησ (%)
ΞβλΪ
ΚκθζελίκπκδβηΫθβ
(πμ Ϋξεδ)
Τΰλαζέα
9-12
70-78
Πλπηεΐθβ
24-32
9-15
Λέπκμ
12-22
5-12
ΤδαηΪθγλαεεμ
45-65
4-13
Ίθεμ
3-6
0,5-1
ΣΫθλα
6-9
1-3
ME (kcal/kg)
3,500-5,000
1,000-1,400
Πκζκζησ (%)
(επέ ηβμ ιβλάμ κνζέαμ)*
Πλπηεΐθβ
26-36
34-60
Λέπκμ
14-24
20-46
ΤδαηΪθγλαεεμ
50-72
16-44
Ίθεμ
3-7
2-5
ΣΫθλα
6.5-10
6-10
ME (kcal/kg)
3,800-5,500
3,900-5,800
Πέθαεαμ 7.3.1 ΜΫζβ ξβηδεά ζτθγεζβ ηπθ εηπκλδευθ ηλκθυθ ΰδαΰΪηεμ
* Τπκζκΰδζησμ ιβλΪμ κνζέαμ = (% ηβμ γλεπηδεάμ κνζέαμ(σππμ εέθαδ)/% ηβμ ιβλΪμ
κνζέαμ ζηβθ δδαηλκθά x 100)
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8. ΣΑ ΜΔΓΑΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΑ ΣΡΟΦΧΝ ΓΗΑ ΕΧΑ
ΤΝΣΡΟΦΗΑ
Σα ηεΰΪζα παλαζεεναζηάλδα απκηλκθυθ (ΰθπζηΪ πζΫκθ πμ ίδκηβξαθέεμ πκν αθάεκνθ
ζηβθ εαηβΰκλέα IV) εέθαδ πκζτ εαζΪ κλΰαθπηΫθα απσ πζενλΪμ εικπζδζηκτ ζε ζξΫζβ ηε ηα
Ϊζζα

παλαζεεναζηάλδα

(ηδελΪ,

ηεζαέκν

ηεΰΫγκνμ),

αζζΪ

εαδ

εδυ

νπΪλξεδ

παλαζζαεηδεσηβηα. Ζ δδαθκλκπκέβζβ ζηα παλαζεεναζηάλδα ανηΪ Ϋΰεεδηαδ ζηκ εαηΪ πσζκ
Ϋξκνθ extruder, expanderε.ζπ εαδ ίΫίαδα ζηβ δνθαηδεσηβηα ηκν παλαζεεναζηβλέκν. Σα
παλαζεεναζηάλδα, σηπμ, ανηΪ Ϋξκνθ ηεξθδεσ ά ηεξθδεκτμ, Ϋξκνθ ξβηεέκ ΰδα ξβηδεΫμ
αθαζτζεδμ πλυηπθ νζυθ εαδ ηεζδευθ πλκρσθηπθ, ά εΪθκνθ ζνζηβηαηδεΪ ξβηδεΫμ
αθαζτζεδμ ζε εδδδεενηΫθα ελΰαζηάλδα, παλΪΰκνθ ηεΰΪζβ πκδεδζέα ηλκθυθ ΰδα σζα ηα εέδβ
εαδ ηδμ βζδεέεμ ηπθ αυπθ, Ϋξκνθ ηβθ δνθαησηβηα κηκδκΰεθκτμ αθΪηδιβμ κνζδυθ πκν
πλκζηέγεθηαδ ζε πκζτ ηδελΫμ πκζσηβηεμ, ηα ηέΰηαηΪ ηκνμ εέθαδ δζσλλκπα (ξλβζδηκπκδκτθ
ΰλαηηδεσ πλκΰλαηηαηδζησ ΰδα ηδμ ζνθγΫζεδμ ηπθ ηδΰηΪηπθ), εθαλησακνθ εθ ΰΫθεδ ηβθ
δζξτκνζα θκηκγεζέα εαδ δδαεδθκτθ ησθκ επυθνηα πλκρσθηα. ΜελδεΪ ει ανηυθ Ϋξκνθ (ά
Ϋξκνθ ιεεδθάζεδ θα απκεηάζκνθ) ζνζηάηαηα δδαζθΪζδζβμ πκδσηβηαμ ηπθ πλκρσθηπθ πκν
παλΪΰκνθ (ISO, HACCP). Δπέζβμ ηα παλαζεεναζηάλδα ηβμ εαηβΰκλέαμ ανηάμ (IV)
δδαγΫηκνθ κλΰαθπηΫθκ ζκΰδζηάλδκ.
ΜελδεΪ απσ ηα παλαζεεναζηάλδα ανηΪ ππζκτθ ηλκθΫμ απ’ ενγεέαμ ζε εΫθηλα θδζκιεθέαμ
αυπθ, θδζκαπδεΫμ, εεηλκθεέα εαδ ηα πελδζζσηελα δδαγΫηκνθ ηα πλκρσθηα ηκνμ ηΫζπ εθσμ
ζνζηάηαηκμ δδαθκηυθ εαηενγεέαθ ζηα εαηαζηάηαηα. Ζ αιδκπδζηέα ηπθ πλκρσθηπθ ηπθ
παλαζεεναζηβλέπθ ανηάμ ηβμ εαηβΰκλέαμ εέθαδ ζνθάγπμ νοβζά δδσηδ, εεησμ σζπθ ηπθ
Ϊζζπθ πκν Ϋξκνθ άδβ αθαθελγεέ, νπΪλξεδ Ϋθηκθκμ αθηαΰπθδζησμ ηεηαιτ ηκνμ επεδδά
ππζκτθ επυθνηα πλκρσθηα ηε πζάλβ ζηκδξεέα, κπσηε εαδ β ζτΰελδζά εέθαδ ετεκζβ ΰδα ηκθ
πεζΪηβ ά Ϋηπκλκ. ΣΫζκμ, ζσΰπ ηκν ζπζηκτ (ζτηθπθα ηε ηδμ κδβΰέεμ ηβμ ΔΔ) ηλσπκν
δδαεέθβζβμ ηπθ απκηλκθυθ απσ ηα παλαζεεναζηάλδα ανηΪ, β δξθβζαζδησηβηα εέθαδ
ζαθυμ ενεκζσηελβ ζε ζξΫζβ ηε ηα παλαζεεναζηάλδα ηπθ νπκζκέππθ εαηβΰκλδυθ.{23}
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9.

ΔΡΓΟΣΑΗΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΣΡΟΦΧΝ

ΓΗΑ

ΕΧΑ

ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

1. ΝΗΣΗΑΚΟ(ΗΧΑΝΝΗΝΑ): Ζ εηαδλέα δδαγΫηεδ ηέα ζτΰξλκθβ ηκθΪδα παλαΰπΰάμ
ιβλΪμ ηλκθάμ δνθαηδεσηβηαμ 5 ησθπθ αθΪ υλα. Σκ ελΰκζηΪζδκ ζεδηκτλΰβζε ηκ 2006
εαδ ξλβζδηκπκδεέ πμ ίαζδεά πλυηβ τζβ ηα ηβ ίλυζδηα εέδβ ηκν πηβθκζθαΰεέκν ηα
κπκέα ζνθδζηκτθ ειαδλεηδεάμ πκδσηβηαμ ζνζηαηδεΪ αθκτ ανιΪθκνθ ηβ δδαηλκθδεά αιέα
ηκν ηεζδεκτ πλκρσθηκμ εαδ ηκ εαγδζηκτθ δδδαέηελα εζενζηδεσ ΰδα ζετζκνμ εαδ ΰΪηεμ.
ΜΫζπ ηπθ εΫθηλπθ δδαθκηάμ εαδ αθηδπλκζυππθ, β εηαδλέα δδαγΫηεδ ζε petshop εαδ
Ϊζζα ειεδδδεενηΫθα εαηαζηάηαηα ηδμ ζεδλΫμ NPF, Maestro εαδ Cracky ζε ζνζεεναζέεμ
1-20 εδζυθ. ΚΪγε ζεδλΪ πελδζαηίΪθεδ ηλκθΫμ ΰδα ΰΪηεμ εαδ ζετζκνμ ΰδα δδΪθκλα
ηεΰΫγβ, λΪηζεμ εαδ δλαζηβλδσηβηεμ. ΔπδπζΫκθ β εηαδλέα παλαζεενΪαεδ ζεδλΫμ δδδπηδεάμ
εηδεΫηαμ ΰδα αζνζέδεμ ζκτπελ–ηΪλεεη εαδ εηπκλδεΫμ επδξεδλάζεδμ. βηαθηδεσ ηΫλκμ ηβμ
παλαΰπΰάμ ειΪΰεηαδ ζε Ϊζζεμ ξυλεμ.{10}
2. VIOZOIS S.A. (ΗΧΑΝΝΗΝΑ): Ζ εηαδλέα δδλτγβεε ηκ 1971 εαδ απσ ηκ 1995 ιεεέθβζε
ηβ ζεδηκνλΰέα ηβμ ηε ηβθ εππθνηέα VIOZOIS S.A. εαδ Ϋδλα ηδμ ηπλδθΫμ ηβμ
εΰεαηαζηΪζεδμ ζηκ 7o ξζη. Ηπαθθέθπθ - Αγβθυθ. Σκ 2016 κζκεζάλπζε ηδα ζβηαθηδεά
αθαίΪγηδζβ ηβμ παλαΰπΰδεάμ ηβμ δεαθσηβηαμ ζε ηλκθΫμ αυπθ ζνθηλκθδΪμ ηΫζα απσ
ηβθ νζκπκέβζβ εθσμ επεθδνηδεκτ πζΪθκν εεζνΰξλκθδζηκτ ηκν εικπζδζηκτ παλαΰπΰάμ
απκηλκθυθ πκν ίλέζεεηαδ ζηκ ελΰκζηΪζδκ ηβμ εηαδλέαμ ζηα ΗπΪθθδθα.
Ζ ίεζηδζηκπκέβζβ ηβμ ΰλαηηάμ παλαΰπΰάμ επδηετξγβεε ηε ηβ ξλάζβ ηκν εκλνθαέκν
ηεξθκζκΰδεΪ εικπζδζηκτ απσ ηβθ βΰΫηδδα εηαδλέα Wenger ζε παΰεσζηδκ επέπεδκ.
ΜΫζα απσ ηέα επΫθδνζβ πκν ενηΪθγβεε ζηκ 1.000.000 €, πλαΰηαηκπκδάγβεε β
εθζπηΪηπζβ ζηβθ ΰλαηηά παλαΰπΰάμ pet ηκν θΫκν εικπζδζηκτ πκν πλκζθΫλεδ
ζβηαθηδεΪ πζεκθεεηάηαηα ζηβθ παλαΰπΰά δδαηλκθδευθ πλκρσθηπθ αυπθ ζνθκδεέαμ:


Δπδηετξγβεε β ατιβζβ ηβμ παλαΰπΰδεάμ δεαθσηβηαμ ηκν ελΰκζηαζέκν εαηΪ 25%,
ίεζηδυθκθηαμ ζβηαθηδεΪ ηβ δνθαησηβηα ηβμ εηαδλέαμ θα αθηαπκελδγεέ ζηβθ αάηβζβ ηβμ
αΰκλΪμ.



Μεδυγβεε εαηΪ 25% β εαηαθΪζπζβ εθΫλΰεδαμ απσ ηβ ΰλαηηά παλαΰπΰάμ,
εαηαηΪζζκθηΪμ ηβθ αθΪηεζα ζηδμ ζδΰσηελκ εθελΰκίσλεμ παλαΰπΰδεΫμ ηκθΪδεμ ζηβθ
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ΔζζΪδα εαδ εθηΪζζκθηαμ ηβμ εηαδλέα ζηδμ πδκ θδζδεΫμ πλκμ ηκ πελδίΪζζκθ ίδκηβξαθδεΫμ
ηκθΪδεμ.


Ανιάγβεε εθηνππζδαεΪ κ Ϋζεΰξκμ ηβμ παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ ζε σζα ηα ζηΪδδα ηβμ,
επδηλΫπκθηαμ ηβθ ίεζηέπζβ ηβμ πκδσηβηαμ ηπθ πλκρσθηπθ, αζζΪ εαδ ηβ ίεζηδζηκπκέβζβ
ηβμ δδαξεέλδζβμ ηπθ πλυηπθ νζυθ.
Οζκεζβλυθκθηαμ β εηαδλέα ηδμ ζηκξενκηΫθεμ εθΫλΰεδεμ αθαίΪγηδζβμ ηκν
ηβξαθκζκΰδεκτ εικπζδζηκτ εθδζξτεδ ηβθ παλαΰπΰδεά ηβμ δδαδδεαζέα, ίεζηδυθκθηαμ
ζβηαθηδεΪ ηβ γΫζβ ηβμ ζηβθ αΰκλΪ. Πλσηαζβ πμ αθηέδκηκ ζηδμ πδΫζεδμ ηκν
κδεκθκηδεκτ πελδίΪζζκθηκμ, ηκθ επδξεδλβηαηδεσ ζξεδδαζησ, ηβθ ίεζηέπζβ ηβμ
παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ εαδ ηβθ ειετλεζβ θΫπθ αΰκλυθ, πκν γα κδβΰάζκνθ εθ
ηΫζεδ ζηβθ νοβζσηελβ εελδκθκλέα εαδ ηβθ αθΪπηνιβ.{12}

3. ΔΛ.ΒΗ.Ε ΑΔ(ΠΛΑΣΤ ΖΜΑΘΗΑ): Ζ ΔΛ.ΒΗ.Ε. A.E. δδλτγβεε ηκ 1963. Λεδηκνλΰεέ
απσ ηκ 1969 ηε δτκ ελΰκζηΪζδα παλαΰπΰάμ Επκηλκθυθ, ζηκ Πζαητ Ζηαγέαμ (1969)
εαδ ζηκ Πεηλκξυλδ ΞΪθγβμ (1993).Ζ πκδσηβηα δδαζθαζέαεηαδ ηε ηβθ εθαληκΰά
ζνζηάηαηκμ ISO 22000. Σκ ελΰκζηΪζδκ πδζηκπκδεέ ΰδα πλυηεμ τζεμ απαζζαΰηΫθεμ απσ
ΰεθεηδεΪ ηλκπκπκδβηΫθκνμ κλΰαθδζηκτμ εαδ ηδμ επδεέθδνθεμ αθζαηκιέθεμ, εαδ
ξλβζδηκπκδεέ ανζηβλΪ πλπησεκζζα πκδσηβηαμ.{28}
Δγκαηαζηάζειρ: Ζ ΰλαηηά παζεηκπκέβζβμ εέθαδ πζάλπμ ανησηαηβ ηε δνθαηδεσηβηα
επμ 900 - 1000 bags/h. Ζ ΰλαηηά παζεηκπκέβζβμ πελδζαηίΪθεδ, ηαδθέεμ ηεηαθκλΪμ ηπθ
ζΪεπθ απσ ηδμ ηΫζζελδμ ζνζεεναζηδεΫμ ηβξαθΫμ, ηαδθέεμ buffers εαγυμ εαδ ζτζηβηα
ενγνΰλΪηηδζβμ ηπθ ζΪεπθ ΰδα εαζτηελβ παζΫηα. Δπέζβμ, Ϋξεδ ζτζηβηα ηλκθκδκζέαμ
Ϊδεδπθ παζεηυθ ηΫΰδζηβμ απκγάεενζβμ 15 Ϊδεδπθ. Ζ ΰλαηηά Ϋξεδ δνθαησηβηα
απκγάεενζβμ εαδ ηεηαθκλΪμ ηπθ ΰεηΪηπθ παζεηυθ επμ εαδ ηεζζΪλπθ παζεηυθ
αθαηκθάμ. Αεσηα δδαγΫηεδ παζεηαλδζηδεσ ζτζηβηα EUROPACK WINNER 400 απσ
ηβθ εηαδλέα aft-advance food technologies O.E. ηε ζεκπσ ηβθ ανησηαηβ, ηνπκπκδβηΫθβ
εαδ αζθαζά ζνζεεναζέα εαδ παζεηκπκέβζβ ηπθ ζενζκηλκθυθ.{28}
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4. NUTRIPET HELLAS(ΚΗΛΚΗ): Ζ εηαδλέα ΠαζξΪζβμ Απκζηκζέδβμ Μ. Δ.Π.Δ. ηε
δδαελδηδεσ

ηέηζκ

NutripetHellas,

εέθαδ

ηέα

εζζβθδεά

εηαδλέα

παλαΰπΰάμ

ίδκηβξαθκπκδβηΫθπθ, δζκλλκπβηΫθπθ ηλκθυθ ΰδα ζετζκνμ & ΰΪηεμ. Ηδλτγβεε ηκ 1987,
ηε Ϋδλα ζηκ Κδζεέμ. Έξκθηαμ ηαελσξλκθβ εηπεδλέα & ηεξθκΰθπζέα, ειαζθαζέαεδ Ϊοκΰκ
απκηΫζεζηα.
Δέθαδ β πλυηβ εζζβθδεά εηαδλέα παλαΰπΰάμ ηλκθυθ ΰδα εαηκδεέδδα.ΔπδπζΫκθ, β
NutripetHellas Ϋξεδ εαγδελυζεδ εαδ εθαλησαεδ ζτζηβηα δδαξεέλδζβμ πκδσηβηαμ, ηκ
κπκέκ εέθαδ ζε ζνηησλθπζβ ηε ηκ ΓδεγθΫμ Πλσηνπκ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2008
εαγυμ επέζβμ εαδ Ϋθα ζτζηβηα δδαξεέλδζβμ αζθΪζεδαμ ηλκθέηπθ ζε ζνηησλθπζβ ηε
ηκ HACCP εαδ ηκ πλσηνπκ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 22000:2005.Ζ Ϋθηκθβ ειαΰπΰδεά
δλαζηβλδσηβηα ηβμ εηαδλέαμ, ζε ξυλεμ ηπθ Βαζεαθέπθ & ηβμ νπσζκδπβμ Δνλυπβμ,
απκδεδεθτεδ Ϋηπλαεηα ηκ νοβζκτ επδπΫδκν απκηΫζεζηα.
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
Ζ εηαδλέα NutripetHellas δδαγΫηεδ ηέα ζτΰξλκθβ παλαΰπΰδεά ηκθΪδα (επδθΪθεδαμ
πελέπκν 6.000 m2) ζηβθ πελδκξά ηκν ΒΗ.ΠΔ Κδζεέμ. ηδμ εΰεαηαζηΪζεδμ ζηεΰΪακθηαδ
ηκ ελΰκζηΪζδκ εαδ ηα ΰλαθεέα ηβμ εηαδλέαμ.ΓδαγΫηεδ ηεΰΪζβ πκδεδζέα πλκρσθηπθ
Ϊλδζηβμ πκδσηβηαμ, ξυλκνμ Ϊληδα εικπζδζηΫθκνμ ηε ηβξαθάηαηα νοβζυθ
απκδσζεπθ εαδ ζτΰξλκθπθ πλκδδαΰλαθυθ. νθεξέαεδ θα επεθδτεδ ζε θΫκ ηεξθκζκΰδεσ
εικπζδζησ ηε ζησξκ ηβθ αθΪπηνιά ηβμ εαδ πλαΰηαηκπκδεέ ζνθεξεέμ εζΫΰξκνμ
εαηαζζβζσηβηαμ ηκν εικπζδζηκτ ΰδα ηβθ αζθΪζεδα ηπθ ελΰαακηΫθπθ.Ζ εηαδλέα
πλπηκπκλεέ, ηε ηβθ δβηδκνλΰέα ηκν ηηάηαηκμ Πκδκηδεκτ ΔζΫΰξκν, ηκ κπκέκ ζε
ζνθελΰαζέα ηε ηκ ηηάηα Παλαΰπΰάμ, εέθαδ νπετγνθκ ΰδα ηβ ηεζΫηβ εαδ δβηδκνλΰέα
θΫπθ ηλκθυθ, εαγυμ εαδ ΰδα ηβ ζνθεξά παλαεκζκτγβζβ ηπθ νπαλξσθηπθ πλκρσθηπθ,
ηαεηδεά πκν εΰΰνΪηαδ πλκρσθηα νοβζάμ πκδσηβηαμ.ΔπδπλκζγΫηπμ, ζηκ ελΰκζηΪζδκ
ζεδηκνλΰεέ εικπζδζηΫθκ ξβηεέκ, σπκν πλαΰηαηκπκδκτθηαδ σζεμ κδ αθαζτζεδμ ηκν
ηηάηαηκμ Πκδκηδεκτ ΔζΫΰξκν.Ζ εεπαέδενζβ ηκν αθγλυπδθκν δνθαηδεκτ ζηδμ θΫεμ
ηεξθκζκΰέεμ, απκηεζεέ πλκηελαδσηβηα ΰδα ηβθ εηαδλέα.Οδ πλκηβγενηΫμ ηβμ εηαδλέαμ
αιδκζκΰκτθηαδ ζτηθπθα ηε ηδμ απαδηάζεδμ ηπθ ζνζηβηΪηπθ Γδαξεέλδζβμ Πκδσηβηαμ
ISO 9001:2008 εαδ ISO 22000:2005.
ΠΑΡΑΓΧΓΖ
Ζ NutripetHellas εΰΰνΪηαδ ΰδα ηβθ ζηαγελά πκδσηβηα ηπθ πλκρσθηπθ ηβμ. Πκδσηβηα
πκν επδηνΰξΪθεηαδ ηε παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα αελδίεέαμ. τηθπθα ηε ηα
δδαΰλΪηηαηα λκάμ, εαηΪ ηβθ ηλκθκδκζέα, ηβλεέηαδ ανζηβλΪ β πδζηά εθαληκΰά ηπθ
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ζδηβλεζέπθ ηπθ πλκρσθηπθ, ηΫζπ βζεεηλκθδεάμ ανησηαηβμ ατΰδζβμ σζπθ ηπθ
πλυηπθ & ίκβγβηδευθ νζυθ.
Σκ ειεδδδεενηΫθκ πλκζππδεσ ηπθ ηηβηΪηπθ Παλαΰπΰάμ & Πκδκηδεκτ εζΫΰξκν ηβμ
εηαδλέαμ, εζΫΰξεδ εαγβηελδθΪ ηδμ παλαηΫηλκνμ ηβμ γεληκελαζέαμ εαδ ηκν ξλσθκν
παλαΰπΰάμ ζε εΪγε ζηΪδδκ, εαγυμ εαδ σζα ηα ζβηεέα ηβμ Ολγάμ Βδκηβξαθδεάμ
Πλαεηδεάμ. Γέθεηαδ ζνθεξάμ εαηαΰλαθά εαδ εηπελδζηαηπηΫθβ αλξεδκγΫηβζβ σζπθ
ανηυθ ηπθ παλαηΫηλπθ , εαγυμ εαδ εθαληκΰά ηκν ζνζηάηαηκμ δξθβζαζδησηβηαμ ζε
εΪγε ζηΪδδκ παλαΰπΰάμ.{13}
5. ΠΗΚΟΒΗΣ Α.Β.Δ.Δ. (ΟΗΝΟΦΤΣΑ ΒΟΗΧΣΗΑ)
Ζ Picovit ABEE δδλτγβεε ηκ 1981 εαδ εέθαδ απσ ηδμ πλυηεμ εζζβθδεΫμ επδξεδλάζεδμ
ζηκ εζΪδκ δδαηλκθάμ ηπθ αυπθ. ΑλξδεΪ δλαζηβλδκπκδάγβεε ζηβθ παλαΰπΰά
πλκηδΰηΪηπθ ίδηαηδθυθ – δξθκζηκδξεέπθ εαδ δζκλλκπδζηυθ ΰδα παλαΰπΰδεΪ αυα
εαδ ηανησξλκθα αθΫπηνιε εαδ ηβθ παλαΰπΰά ιβλΪμ ηλκθάμ ΰδα αυα ζνθηλκθδΪμ.
Σβθ δεεαεηέα ηκν 1990, β Picovit ηπαέθεδ ζηδμ αΰκλΫμ ηβμ Αθαηκζδεάμ Δνλυπβμ ηε
πδκ Ϋθηκθβ παλκνζέα ζηβ Βκνζΰαλέα εαδ ηβ Ρκνηαθέα.Σκ 2005 ζηβθ Picovit
εΰεαδθδΪζηβεε ηκ θΫκ δδδσεηβηκ ελΰκζηΪζδκ ζηα Οδθσθνηα Βκδπηέαμ, ηε δτκ θΫεμ
ΰλαηηΫμ παλαΰπΰάμ (petfood εαδ πλκηέΰηαηα ίδηαηδθυθ – δξθκζηκδξεέπθ) εαδ ζε
ζνθελΰαζέα ηε ηκθ ΰαζζδεσ κέεκ TGC εαδ νπελζτΰξλκθα ηβξαθάηαηα,
αθαπητξγβεαθ θΫα πλκρσθηα. άηελα ζηβθ Picovit εθαλησαεηε ζε σζα ηβμ ηα
ηηάηαηα ηβμ ΰλαηηάμ παλαΰπΰάμ, ζτζηβηα δδαζθΪζδζβμ πκδσηβηαμ ζτηθπθα ηε
ηκ πλσηνπκ ΔΝ ISO 9001: 2015 εαδ δδαγΫηεδ Ϋθα εεηεηαηΫθκ δέεηνκ δδαθκηάμ ζε
σζβ ηβθ ΔζζΪδα εαδ ηα ΒαζεΪθδα επδηνΰξΪθκθηαμ ηβθ εΪζνοβ ηπθ αθαΰευθ αεσηβ
εαδ ζηκ πδκ απκηαελνζηΫθκ ζβηεέκ.{27}
6. TANKOPETFOOD Α.Δ(ΚΟΡΗΝΘΟ): Ζ TankoPetfood ΑΔ, ηέα αηδΰυμ εζζβθδεά
επδξεέλβζβ, δδλτγβεε ηκ 2013 εαδ Ϋεηκηε Ϋξεδ εθηαξγεέ πκζτ δνθαηδεΪ ζηκθ ξυλκ ηπθ
ηλκθυθ ΰδα εαηκδεέδδα αυα. Ζ ετλδα δλαζηβλδσηβηα ηβμ εηαδλεέαμ εέθαδ β παλαΰπΰά,
εηπκλέα & δδαθκηά πλκρσθηπθ ΞβλΪμ Σλκθάμ ετζκν – ΓΪηαμ.
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
Ζ ίδκηβξαθδεά ηκθΪδα, εεηΪζεπμ 26.310ηη, ίλέζεεηαδ ζηβθ πελδκξά ηβμ Κκλδθγέαμ.
ΓδαγΫηεδ ηκ ηεΰαζτηελκ ελΰκζηΪζδκ παλαΰπΰάμ ΞβλΪμ Σλκθάμ ετζκν – ΓΪηαμ
ζηβθ ΔζζΪδα εαδ ζηβθ Νκηδκαθαηκζδεά Δνλυπβ εαδ ηέα απσ ηδμ πζΫκθ ζτΰξλκθεμ
ηεξθκζκΰδεΫμ

ηκθΪδεμ

ζε

παθενλππαρεσ
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επέπεδκ,

ηε

εηάζδα

παλαΰπΰδεά

δνθαηδεσηβηα Ϊθπ ηπθ 115.000 ησθπθ. Σα ηεζενηαέκν ητπκν ηβξαθάηαηΪ & κ
ζτΰξλκθκμ εικπζδζησμ δδαζθαζέακνθ ζηαγελά & πκδκηδεΪ εζεΰξσηεθβ παλαΰπΰδεά
δδαδδεαζέα ζε σζα ηβμ ηα ζηΪδδα αθειαδλΫηπμ. Οδ ίδκηβξαθδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ, ηε
απσζνηκ

ζείαζησ

πΪθηα

πλκμ

ηκ

πελδίΪζζκθ,

πελδζαηίΪθκνθ

πζάλπμ

ανηκηαηκπκδβηΫθα ζνζηάηαηα παλαΰπΰάμ εαδ ζνζεεναζέαμ, πκδκηδεκτ εζΫΰξκν,
δξθβζαζδησηβηαμ, & εικδεκθσηβζβμ εθΫλΰεδαμ.
ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑΝΟΜΖ
Έξκθηαμ πμ αθεηβλέα ηβ ζηλαηβΰδεά γΫζβ ηκν ελΰκζηαζέκν, ησζδμ 100km απσ ηκ
ηεΰαζτηελκ ζδηΪθδ ηβμ ξυλαμ, ηε ηβ δβηδκνλΰέα δεαθκτ ζησζκν κξβηΪηπθ εαδ ηΫζπ
εθσμ Ϊληδα κλΰαθπηΫθκν δδεητκν δδαθκηάμ ειαζθαζέαεηαδ β πζάλβ εΪζνοβ ηβμ
εΰξυλδαμ αΰκλΪμ, Ϊηεζα & απκηεζεζηαηδεΪ. Ζ εηαδλεέα δδαγΫηεδ Ϋθα ηεΰΪζκ δέεηνκ
ζνθελΰαηυθ, ηκ κπκέκ εεηεέθεηαδ ζε κζσεζβλκ ηκθ Δζζαδδεσ ξυλκ, δδαζθαζέακθηαμ
ηε ανησθ ηκθ ηλσπκ ηβθ ηΫΰδζηβ ΰεπΰλαθδεά εΪζνοβ ηβμ αΰκλΪμ ηε σζα ηα πλκρσθηα
ηβμ εηαδλεέαμ. Δε παλαζζάζκν, β αάηβζβ ηπθ πλκρσθηπθ επεεηεέθεηαδ εαδ εεησμ
ζνθσλπθ, ηδαμ εαδ β ειαΰπΰδεά δλαζηβλδσηβηα πελδζαηίΪθεδ ηΫξλδ ζηδΰηάμ ξυλεμ
ηπθ Βαζεαθέπθ εαδ ηβμ Δνλυπβμ, ζνθεξέακθηαμ θνζδεΪ ηβθ ζνζηβηαηδεά
πλκζπΪγεδα ΰδα Ϊθκδΰηα θΫπθ αΰκλυθ.{14}
7. BOBOSA.E.B.E.(ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ): Σκ ελΰκζηΪζδκ ζεδηκνλΰεέ εδυ εαδ 21
ξλσθδα εαδ εέθαδ νπετγνθκ ΰδα ηβθ παλαζεενά ηλκθυθ ΰδα εαηκδεέδδα αυα (ζκύλοςρ και
γάηερ) ζε πζάλπμ ανηκηαηκπκδβηΫθεμ εΰεαηαζηΪζεδμ ηε ηβ ηΫγκδκ ηβμ δδσΰεπζβμ –
ειυγβζβμ (EXTRUDER) πκν απκηεζεέ ηβθ ηεζενηαέα ζΫιβ ηβμ ηεξθδεάμ εαδ ηβζεηαηδεάμ
εαδ ηε ηδμ ΑηελδεΪθδεεμ πλκδδαΰλαθΫμ (AAFCO). {15}
8. STRONG HELLAS AE (ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ)

10.ΚΤΚΛΟ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΣΟ

ΔΣΑΗΡΗΑ BOBOSΑ.Δ.Β.Δ
Σα ζηΪδδα ηβμ παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ εέθαδ:
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ΔΡΓΟΣΑΗΟ

ΣΖ



ΑλξδεΪ, επδζΫΰκθηαδ κδ πλυηεμ τζεμ κδ κπκέεμ ηπαέθκνθ ζε ζνΰεεελδηΫθα ζδζσ ηΫζπ
βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά αθαζσΰπμ ηβθ ζνθηαΰά ηβμ ηλκθάμ



ηβ ζνθΫξεδα, ηεηαθΫλκθηαδ ζε ηεέεηβ σπκν ΰέθεηαδ β αθΪηδιβ ηπθ πλυηπθ νζυθ απσ
8-12 ζεπηΪ.



Σεζεδυθκθηαμ ηβθ πζάλβ αθΪηδιβ ηκ ηέΰηα ηεηαθΫλεηαδ ηηβηαηδεΪ ζε αθκδεησ
ζδζσ(ηέιελ) ηκ κπκέκ δδαίλΫξεηαδ ηε αηησ νοβζάμ γεληκελαζέαμ αθαζσΰπμ ηβθ
παλαζεενά εαδ ηκ ηεέΰηα.



ηβθ ζνθΫξεδα αεκζκνγεέ β δδαδδεαζέα ηβμ ειυγβζβμ σπκν ηκ ηέΰηα νθέζηαηαδ εεησμ
ηβμ νοβζάμ γεληκελαζέαμ εαδ νοβζά πέεζβ.



Σεζεδυθκθηαμ ηβθ δδαδλκηά ζηκθ Ϊικθα ειυγβζβμ θηΪθεδ ζηβθ Ϋικδκ σπκν νπΪλξκνθ
αθΪζκΰεμ ηάηλεμ ηκλθκπκέβζβμ ηκν ηέΰηαηκμ ζε δδκΰεπηΫθεμ ελκεΫηεμ.



Σκ ηκλθκπκδβηΫθκ νζδεσ πελθΪεδ ζηκ επσηεθκ ζηΪδδκ ηκν παλαΰπΰδεκτ ετεζκν πκν
εέθαδ ηκ ιβλαθηάλδκ.



Αθκτ ζκδπσθ απσ ηβθ ελκεΫηα Ϋξεδ αθαδλεγεέ β πελδηηά νΰλαζέα ηκ ηεζδεσ πλκρσθ
ηπαέθεδ ζηα ηεζδεΪ ζδζσ ά ανησηαηα ά ξεδλκεέθβηα,



Έπεδηα ζνζεενΪαεηαδ ζε ζΪεκνμ εαδ ηεηΪ πΪζδ ανησηαηα ά ξεδλκεέθβηα (ζνθάγπμ
20kg/ηεηΪξδκ).



ΜεηΪ ηκπκγεηεέηαδ επΪθπ ζε παζΫηεμ ηπθ 36 ά 42 ηεηαξέπθ εαδ ηνζέΰεηαδ ηε δδαθαθά
ηεηίλΪθβ β κπκέα ζηαγελκπκδεέ ηκνμ ζΪεκνμ ζηβθ παζΫηα



ΣΫζκμ απκγβεετεηαδ ά ηεηαθΫλεηαδ ζηκνμ πεζΪηεμ.{20}

11.Ζ ΔΣΗΚΔΣΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΓΗΧΝ
Πκζζκέ εαηαθαζπηΫμ ίαζέακθηαδ ενλέπμ ζηβθ εηδεΫηα ηδαμ εηπκλδεάμ ηλκθάμ ΰδα ζετζκνμ
ΰδα εθβηΫλπζβ ζξεηδεΪ ηε ηβ γλεπηδεά επΪλεεδα εαδ ηβθ ενξΪλδζηβ ΰετζβ ηκν πλκρσθηκμ.
ηβθ Δνλυπβ β ηλκθά ΰδα αυα ζνθηλκθδΪμ, σππμ εΪγε Ϊζζβ απκηλκθά, πλΫπεδ θα
επδζβηαέθεηαδ ζτηθπθα ηε ηκνμ πδκ πλσζθαηκνμ εαθκθδζηκτμ υζηε θα δδαζθαζέαεηαδ σηδ
ζαηίΪθεηε ζπζηΫμ πζβλκθκλέεμ ζξεηδεΪ ηε ηκ πλκρσθ πκν επδγνηεέηε θα αΰκλΪζεηε. Ζ
εηδεΫηα γα πλΫπεδ θα αθαΰλΪθεδ:


Όθκηα εαδ Πελδΰλαθά Πλκρσθηκμ
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τθγεζβ (εαηΪζκΰκμ ζνζηαηδευθ)



ΑθαζνηδεΪ ζνζηαηδεΪ (πζβλκθκλέεμ ΰδα ηα επέπεδα γλεπηδευθ ζνζηαηδευθ)



Πζβλκθκλέεμ ΰδα ηα πλσζγεηα



ΑθΪζπζβ πλδθ ζνΰεεελδηΫθβμ βηελκηβθέα, Κπδδεσμ παληέδαμ



Σκ σθκηα ηκν παλαΰπΰκτ ά ηκν δδαθκηΫα εαδ πυμ θα επδεκδθπθάζεηε ηααέ ηκν ΰδα
πελδζζσηελεμ πζβλκθκλέεμ



Πυμ θα ΰέθεδ β ξλάζβ ηκν πλκρσθηκμ (κδβΰέεμ δδαηλκθάμ)



Γάζπζβ ίΪλκνμ εαδ / ά πκζσηβηαμ{26}

ηβθ ΖΠΑ, νπΪλξκνθ κλδζηΫθα ζηκδξεέα πκν απαδηκτθηαδ απσ ηκ θσηκ ΰδα θα
ζνηπελδζβθγκτθ ζηδμ εηδεΫηεμ σζπθ ηπθ ηλκθυθ ΰδα εαηκδεέδδα αυα. ΑνηΪ πελδζαηίΪθκνθ
ηκ σθκηα ηκν πλκρσθηκμ, εαγαλσ ίΪλκμ, σθκηα εαδ δδετγνθζβ ηκν εαηαζεεναζηά,
εΰΰνβηΫθβ αθΪζνζβ ΰδα κζδεΫμ πλπηεΐθεμ, κζδεΫμ ζδπαλΫμ κνζέεμ, δθυδεδμ κνζέεμ εαδ
νΰλαζέα εαδ εαηΪζκΰκ ηπθ ζνζηαηδευθ. Θα πλΫπεδ αεσηβ θα νπΪλξκνθ κδ ζΫιεδμ "ηλκθά
ΰδα ζετζκνμ" ά "ηλκθά ΰδα ΰΪηεμ" εαδ δάζπζβ ζξεηδεΪ ηε ηβ γλεπηδεά επΪλεεδα ά ηκθ
ζεκπσ ηκν πλκρσθηκμ. Οδ παλαΰπΰκέ ηλκθέηπθ ΰδα αυα ζνθηλκθδΪμ πλΫπεδ επέζβμ θα
ζνηπελδζαηίΪθκνθ δάζπζβ πκν νπκδεδεθτεδ ηβ ηΫγκδκ πκν ξλβζδηκπκδάγβεε ΰδα ηβθ
ηεεηβλέπζβ ηβμ αιέπζβμ ΰδα ηβ δδαηλκθδεά επΪλεεδα ΰδα ηκ ζνΰεεελδηΫθκ ηλσθδηκ. Ζ
βηελκηβθέα ζάιβμ πκν νπκδεδεθτεδ ηκ ξλκθδεσ δδΪζηβηα απσ ηβθ βηελκηβθέα παλαΰπΰάμ
Ϋπμ ηβθ βηελκηβθέα ζάιβμ ηκν πλκρσθηκμ εέθαδ πλκαδλεηδεά, σππμ εαδ β βηελκηβθέα "best
use by"(αθΪζπζβ πλδθ){25}
Οδ πελδζζσηελκδ εαηαθαζπηΫμ ειεηΪακνθ πλυηα ηκθ πέθαεα ηε ηβ ξβηδεά ζτθγεζβ ηπθ
ηλκθυθ ΰδα εαηκδεέδδα αυα, δδσηδ ανησ ηκνμ δέθεδ πζβλκθκλέεμ ζξεηδεΪ ηε ηβθ πκζσηβηα
πλπηερθυθ εαδ ζέπκνμ πκν πελδΫξκθηαδ ζηκ πλκρσθ. Δπέζβμ, κδ εαηαθαζπηΫμ πλΫπεδ πΪθηα
θα ζαηίΪθκνθ νπσοβ ηβθ πελδεεηδεσηβηα ζε νΰλαζέα (θελσ) ηκν πλκρσθηκμ. Ζ πκζσηβηα
θελκτ ζε Ϋθα ηλσθδηκ γα επβλεΪζεδ ζβηαθηδεΪ ηδμ ηδηΫμ πκν παλαηέγεθηαδ ζηκθ πέθαεα
εΰΰνβηΫθβμ αθΪζνζβμ, επεδδά ηα ηλσθδηα ΰδα ζετζκνμ εηθαθέακνθ επέπεδα γλεπηδευθ
κνζδυθ ζε ίΪζβ "πμ Ϋξεδ", εαδ σξδ πμ ίΪζβ ιβλάμ κνζέαμ. Ζ πκζσηβηα ηβμ εθΫλΰεδαμ
πλΫπεδ πΪθηκηε θα ζαηίΪθεηαδ νπσοβ εαηΪ ηβ ζτΰελδζβ ηπθ επδπΫδπθ πλπηερθυθ, ζδπυθ,
νδλκΰκθαθγλΪεπθ εαδ Ϊζζπθ γλεπηδευθ ζνζηαηδευθ ζε δδαθκλεηδεΫμ ηλκθΫμ ΰδα
εαηκδεέδδα αυα.{25}
Ο εαηΪζκΰκμ ζνζηαηδευθ εέθαδ ζνξθΪ ηκ δετηελκ ζηκδξεέκ πκν δδαίΪακνθ κδ εαηαθαζπηΫμ.
Θα πλΫπεδ θα εέθαδ δδαηεηαΰηΫθκμ εαηΪ θγέθκνζα ζεδλΪ αθΪζκΰα ηε ηκ πκζκζησ
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ζνηηεηκξάμ ηκνμ. Ο εαηΪζκΰκμ ζνζηαηδευθ δεέξθεδ απσ πκτ πλκΫλξκθηαδ ηα ετλδα
ζνζηαηδεΪ ηδαμ ηλκθάμ ΰδα εαηκδεέδδα αυα, απδευθ πλκρσθηπθ ά θνηδευθ πλκρσθηπθ.
ΓεθδεΪ, εΪθ Ϋθα ζνζηαηδεσ απσ ηδα πβΰά αυπθ εέθαδ εδζβΰηΫθκ πλυηκ ά δετηελκ ζε ηδα
εκθζΫλία ηλκθάμ ΰδα αυα ζνθηλκθδΪμ ά ηΫζα ζηα ηλέα πλυηα ζνζηαηδεΪ εθσμ ιβλκτ
ηλκθέηκν, ηπκλεέ θα νπκηεγεέ σηδ ηκ θαΰβησ πελδΫξεδ απδεΪ πλκρσθηα πμ ετλδα πβΰά
πλπηεΐθβμ. Παλσζκ πκν κ εαηΪζκΰκμ ζνζηαηδευθ ηπκλεέ θα παλΫξεδ ΰεθδεΫμ πζβλκθκλέεμ
ζξεηδεΪ ηε ηκθ ητπκ ηπθ ζνζηαηδευθ πκν πελδζαηίΪθκθηαδ ζε Ϋθα ηλσθδηκ, δεθ παλΫξεδ
πζβλκθκλέεμ ζξεηδεΪ ηε ηβθ πκδσηβηα ά ηβ δνθαησηβηα πΫοβμ ηπθ ζνζηαηδευθ ηκν. Σα
ζνζηαηδεΪ πκν ξλβζδηκπκδκτθηαδ ζε ηλκθΫμ ΰδα εαηκδεέδδα αυα δδαθΫλκνθ ζβηαθηδεΪ
σζκθ αθκλΪ ηβ δνθαησηβηα πεπηδεσηβηαμ, ηβθ πελδεεηδεσηβηα ζε αηδθκιΫα εαδ ηβ
δδαγεζδησηβηα, ηβ δδαγεζδησηβηα κλνεηυθ εαδ ηβθ πκζσηβηα ηκν ηβ αθκηκδυζδηκν νζδεκτ
πκν πελδΫξκνθ. Γνζηνξυμ, ζνθάγπμ δεθ νπΪλξεδ εαθΫθαμ ηλσπκμ θα εαγκλδζηεέ β πκδσηβηα
ηπθ ζνζηαηδευθ πκν ξλβζδηκπκδκτθηαδ απσ ηκθ εαηΪζκΰκ ζνζηαηδευθ ηδαμ εηπκλδεάμ
ηλκθάμ ΰδα εαηκδεέδδα αυα.{25}
Έθα Ϊζζκ ζβηαθηδεσ ζηκδξεέκ ζηβθ εηδεΫηα ηπθ ηλκθέηπθ ΰδα αυα ζνθηλκθδΪμ εέθαδ αθ ηκ
ηλσθδηκ ανησ απκηεζεέ ηδα πζάλβ εαδ δζκλλκπβηΫθβ ηλκθά. Ανηά β δάζπζβ ζβηαέθεδ σηδ
ηκ θαΰβησ Ϋξεδ θηδαξηεέ ΰδα θα παλΫξεδ "πζάλβ εαδ δζκλλκπβηΫθβ δδαηλκθά ΰδα ηβθ ετβζβ,
ηβ ΰαζκνξέα, ηβθ αθΪπηνιβ εαδ σζα ηα ζηΪδδα ηβμ απάμ" πλΫπεδ επέζβμ θα
ζνηπελδζαηίΪθεδ εαηενγτθζεδμ ζέηδζβμ ΰδα ηκ πλκρσθ ζηβθ εηδεΫηα ηκν πλκρσθηκμ.
ΣκνζΪξδζηκθ, ανηΫμ κδ κδβΰέεμ γα πλΫπεδ θα αθαθΫλκνθ "Σλκθά (ίΪλκμ αθΪ ηκθΪδα
πλκρσθηκμ) αθΪ (ηκθΪδα ίΪλκνμ) ζετζκν". Έθαμ πελδκλδζηΫθκμ δζξνλδζησμ δβζυθεδ σηδ β
ηλκθά ΰδα αυα ζνθηλκθδΪμ εέθαδ πζάλβμ εαδ δζκλλκπβηΫθβ ΰδα ηδα ζνΰεεελδηΫθβ δδαηλκθά
πκν πλκκλέαεηαδ ΰδα δδαεεεκηηΫθβ ά ζνηπζβλπηαηδεά ζέηδζβ ησθκ.
ΣΫζκμ, ηα πλκρσθηα πκν πλκκλέακθηαδ ΰδα γελαπενηδεά ζέηδζβ νπσ ηβθ επέίζεοβ
εηβθδΪηλκν πλΫπεδ θα θΫλκνθ ηβ δάζπζβ "ξλάζβ ησθκ ζτηθπθα ηε ηδμ κδβΰέεμ ηκν
εηβθδΪηλκν ζαμ"{25}
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12. ΥΧΡΟΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΣΡΟΦΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΓΗΧΝ ΣΖΝ
ΔΛΛΑΓΑ

1. Pet Shops
2. Super Markets
3. Κηβθδαηλεέα
4. ΜαΰααδΪ πυζβζβμ ηλκθυθ παλαΰπΰδευθ αυπθ
5. ΜαΰααδΪ ηε ΰεπλΰδεΪ πλκρσθηα
6. ΜδελΪ παθηκππζεέα
7. ΜαΰααδΪ ηε εέδβ αζδεέαμ{21

13. ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΓΗΑ ΕΧΑ ΤΝΣΡΟΦΗΑ
ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
Οδ Έζζβθεμ δδδκεηάηεμ εαηκδεέδδπθ ικδετκνθ πελέ ηα 180 εεαη. ενλυ εηβζέπμ ζε ηλκθΫμ,
αιεζκνΪλ, θΪληαεα εαδ εηβθδΪηλκνμ. ΔεηδηΪηαδ σηδ ζηβ ξυλα ηαμ νπΪλξκνθ 500-600
ξδζδΪδεμ ζενζδΪ εαδ πελέ ηδμ 100 ξδζδΪδεμ ΰΪηεμ πκν ακνθ ηε ηα αθεθηδεΪ ηκνμ (Ϊζζα 500
ξδζδΪδεμ ζετζκδ εαδ Ϋθα εεαη. ΰΪηεμ νπκζκΰέαεηαδ σηδ ακνθ αδΫζπκηα).{16}
τηθπθα ηε ζηκδξεέα ηκν νπκνλΰεέκν Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ πκν εέξαθ δκγεέ ηκ 2002, κδ
«ζετζκδ ζνθηλκθδΪμ» άηαθ ζξεδσθ κδ ηδζκέ, πελέ ηδμ 292 ξδζδΪδεμ, κδ κπκέκδ εαηαθΪζπζαθ
57.000 ησθκνμ θαΰβηκτ (ζηκδξεέα ICAP). Σκ 2007 β εαηαθΪζπζβ ηλκθάμ ΰδα εαηκδεέδδα
Ϋθηαζε ζηκνμ 113.500 ησθκνμ εαδ ηκ 2008 νπκζκΰέαεηαδ σηδ ιεπΫλαζε ηκνμ 120.000
ησθκνμ.{16}
Όζκ, ζκδπσθ, ανιΪθκθηαδ ηα αυα ζνθηλκθδΪμ ζηα ζπέηδα, ησζκ εθηεέθεηαδ ζηα λΪθδα ηπθ
ζκνπεληΪλεεη εαδ ηπθ petshops κ αθηαΰπθδζησμ ηπθ εηαδλεδυθ πκν εδζΪΰκνθ ηλκθΫμ εαδ
αιεζκνΪλ (ηπκζΪεδα, ζκνλΪεδα, Ϊηηκμ). Σκ ζνθκζδεσ πκζσ πκν ανηΫμ ηκδλΪακθηαδ εέθαδ
πζΫκθ ηβμ ηΪιβμ ηπθ 120 εεαη. ενλυ. Σα πελδζζσηελα (100 εεαη. ενλυ) αθαζκΰκτθ,
πΪθηπμ, ζηβθ ηλκθά.{16}ΜεΰΪζεμ εηαδλέεμ ζηβθ αΰκλΪ ανηά εέθαδ β Nestle, πκν Ϋξεδ
ζάηαηα σππμ ηα Friskies, ηα Gourmet ε.Ϊ., εαγυμ εαδ β Mars Α.Δ. ηε πλκρσθηα σππμ ηα
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Whiskas εαδ ηα Pedigree. Οδ δτκ εηαδλεέεμ γεπλκτθηαδ πδκ ηεΰΪζεμ ζηα ζκνπεληΪλεεη,
σπκν κδ ππζάζεδμ ηκνμ αθηδζηκδξκτθ ζηκ 50% πελέπκν ηβμ ζνΰεεελδηΫθβμ αΰκλΪμ.{16}ε
σζβ ηβθ ΔζζΪδα ζεδηκνλΰκτθ πελέ ηα 1.300 petshops. ε ανηΪ ηα εαηαζηάηαηα, σππμ
εεηδηκτθ ζηεζΫξβ ηβμ αΰκλΪμ, πλαΰηαηκπκδεέηαδ ζξεδσθ ηκ 45-50% ηκν ζνθκζδεκτ ηαέλκν
ηπθ ηλκθυθ εαδ ηπθ αιεζκνΪλ. ηα pet-shops ζβηαθηδεΪ ηελέδδα εαηΫξκνθ εαδ κδ
εηαδλεέεμ Pets&People (Eucanuba ε.Ϊ.), β Provet ηκν κηέζκν Alapis (Hills ε.Ϊ.) εαδ β
Petline.{16}ε Ϋλενθα πκν ειΫδπζε πΫλνζδ β ICAP ΰδα ηδμ απκηλκθΫμ, πμ ζβηαθηδεσμ
παλΪΰκθηαμ πκν επβλεΪαεδ ηβ αάηβζβ ηπθ ηλκθυθ ΰδα εαηκδεέδδα αθαθΫλεηαδ κ ηλσπκμ
απάμ ζηα ηεΰΪζα αζηδεΪ εΫθηλα: κδ ανιβηΫθεμ επαΰΰεζηαηδεΫμ νπκξλευζεδμ, β ΰεθδεσηελβ
επδηΪξνθζβ ηπθ λνγηυθ απάμ εαδ β ανιαθσηεθβ απαζξσζβζβ ηπθ ΰνθαδευθ.Ατιβζβ εαηΪ
5-6% παλαηβλεέηαδ ζηδμ super premium ηλκθΫμ (ηδηά ζαεδκτ 60 ενλυ/15kg), εθυ αεσηα
Ϊθκδκ ηκθ ππζάζεπθ εαηΪ 10%-12% εέξε β εαηβΰκλέα premiumηε ηδηά ζΪεκν πκν
αθΫλξεηαδ ζηα 30-40 ενλυ. ΣΫζκμ ηβθ ηεΰαζτηελβ ατιβζβ εαηΪ 15% εέξαθ κδ κδεκθκηδεΫμ
ηλκθΫμ ηε ηΫζβ ηδηά ηα 15 ενλυ.ΚαλδδκπΪγεδεμ, ααξαλυδβμ δδαίάηβμ αεσηβ εαδ
παξνζαλεέα, ζκίαλΫμ αζγΫθεδεμ εαδ παγάζεδμ ηπθ αθγλυππθ ίαζαθέακνθ εαδ πκζζΪ
εαηκδεέδδα. Ανησ Ϋξεδ κδβΰάζεδ ζηβθ εηπκλδεά πλκυγβζβ εδδδευθ ηλκθυθ ΰδα δέαδηα
ζετζπθ εαδ ΰαηυθ. ΑνιβηΫθβ εέθαδ εαδ β αάηβζβ ΰδα ανηΫμ, εαγυμ ηΫζα ζε ηλέα ξλσθδα
2005-2008 β εαηαθΪζπζά ηκνμ ζηβθ ΔζζΪδα (ζε ησθκνμ) δδπζαζδΪζηβεε, ζτηθπθα ηε
εεηδηάζεδμ, αΰΰέακθηαμ ηκνμ 1.000 ησθκνμ. Έξκθηαμ ηΪζδζηα πμ πλκηεδθσηεθβ ηδηά ηα 80
ενλυ κ ζΪεκμ.{16}

14. ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΓΗΑ ΕΧΑ ΤΝΣΡΟΦΗΑ
ΣΗ ΖΠΑ
τηθπθα ηε ηα ηεζενηαέα δδαγΫζδηα ζηκδξεέα ηκν Αηελδεαθδεκτ νθδΫζηκν ΚηβθδΪηλπθ,
πΪθπ απσ ηκ 37% ηπθ θκδεκενλδυθ ζηδμ ΖΠΑ (άηκδ 43 εεαη. κδεκΰΫθεδεμ) άηαθ δδδκεηάηεμ
ζετζπθ ηκ 2007. Πελέπκν ζηκ Ϋθα ηλέηκ ηκν ζνθσζκν νπκζκΰέακθηαδ ανηκέ πκν Ϋξκνθ ΰδα
ζνθηλκθδΪ ηέα ηκνζΪξδζηκθ ΰΪηα ά αζζδυμ 37,4 εεαη. αηελδεαθδεΪ θκδεκενλδΪ. νθκζδεΪ,
κδ ζετζκδ εαδ κδ ΰΪηεμ ηε δδδκεηάηβ ζηβθ Αηελδεά νπελίαέθκνθ ηα 153,8 εεαηκηητλδα. Ζ
αΰκλΪ ηπθ ηλκθυθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ εέθαδ πζΫκθ ηκν δΫκθηκμ αθγεεηδεά ζηβθ κδεκθκηδεά
ελέζβ,εαγυμ ηα πλσζθαηα ζηκδξεέα ΰδα ηδμ ΖΠΑ δεέξθκνθ σηδ εθυ ηκ 2007 κ ζνθκζδεσμ
ηαέλκμ ηκν ζδαθδεκτ εηπκλέκν ανιάγβεε ησζδμ εαηΪ 1,4%, β Pet Smart, ηέα απσ ηδμ
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ηεΰαζτηελεμ αζνζέδεμ απκηλκθυθ εαδ αιεζκνΪλ ΰδα εαηκδεέδδα, ατιβζε ηβμ ππζάζεδμ ηβμ
εαηΪ 8,4%. Ζ Del Monte εαδ β Hills (δτκ απσ ηδμ εκλνθαέεμ εηαδλεέεμ ζηα ηλσθδηα ΰδα
εαηκδεέδδα) εέδαθ ηκθ ηαέλκ ηκνμ θα ανιΪθεηαδ ηκ Γ' ηλέηβθκ ηκν 2008 εαηΪ 15,1% εαδ
13,5% αθηέζηκδξα. Ζ εηαδλεέα δδαδδεηναεκτ εηπκλέκν Petmed Express ζβηεέπζε ατιβζβ
ζηδμ εαγαλΫμ ππζάζεδμ ηβμ εαηΪ 16%.τηθπθα ηε δβηκζέενηα ηκν BusinessWeek ηκ
2007, β αΰκλΪ ηπθ εαηκδεέδδπθ άηαθ β δετηελβ ηαξτηελα αθαπηνζζσηεθβ ζηδμ ΖΠΑ.{16}

15. ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΓΗΑ ΕΧΑ ΤΝΣΡΟΦΗΑ
ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ
ΠαλΪ ηδμ κδεκθκηδεΫμ δνζεκζέεμ ζε κλδζηΫθεμ ενλππαρεΫμ ξυλεμ, β θλκθηέδα ηπθ
εαηκδεέδδπθ αυπθ εαδ β δδαηλκθά ΰδα αυα ζνθηλκθδΪμ ειαεκζκνγκτθ θα εέθαδ δζξνλκέ
κδεκθκηδεκέ ηκηεέμ ζηβθ πελδκξά, ζτηθπθα ηε ηβθ EuromonitorInternational, ηε ηβ Γνηδεά
Δνλυπβ θα αθηδπλκζππετεδ πελέπκν ηκ 30% ηβμ ζνθκζδεάμ αΰκλΪμ θλκθηέδαμ αυπθ
ζνθηλκθδΪμ ηπθ 98,3 δδζεεαηκηηνλέπθ δκζαλέπθ ΖΠΑ. Αθ εαδ πκζτ ηδελσηελβ, β
Αθαηκζδεά Δνλυπβ, ζε πελέπκν 6% ηβμ παΰεσζηδαμ αΰκλΪμ, αθαπητζζεηαδ ΰλάΰκλα ζε
πκζκζησ Ϊθπ ηκν 6% εηβζέπμ.

15.1ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΓΗΑ ΕΧΑ ΤΝΣΡΟΦΗΑ
ΣΖΓΤΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΖ
Ζ Γνηδεά Δνλυπβ θδζκιεθεέ ηΫζζελδμ απσ ηδμ 10 πλυηεμ παΰεσζηδεμ αΰκλΫμ θλκθηέδαμ
εαηκδεέδδπθ αυπθ, σππμ δεέξθκνθ ηα ζηκδξεέα ΰδα ηκ 2013 απσ ηβθ Euromonitor: Σκ
ΖθπηΫθκ Βαζέζεδκ εέθαδ ηλέηκ (ηεηΪ ηδμ ΖΠΑ εαδ ηβ Βλααδζέα), β Γαζζέα εέθαδ β πΫηπηβ
(πέζπ απσ ηβθ Ηαππθέα), εθυ β Γεληαθέα εέθαδ β Ϋεηβ. Όζκδ εεησμ απσ ηβθ Ηηαζέα
δζξνλέζηβεαθ σηδ κδ ηδηΫμ αΰκλΪμ ΰδα εαηκδεέδδα αυα αθάζγαθ ζε πΪθπ απσ 5
δδζεεαηκηητλδα δκζΪλδα.Σκ ΖθπηΫθκ Βαζέζεδκ εέθαδ επέζβμ ηέα απσ ηδμ εκλνθαέεμ αΰκλΫμ
παΰεκζηέπμ ζε νΰλΫμ ηλκθΫμ ΰδα εαηκδεέδδα αυα, παλΪΰκθηαμ 2.465 εεαηκηητλδα ησθκνμ
πλκρσθηκμ εηβζέπμ. Ζ Γεληαθέα, β Γαζζέα εαδ β Ηηαζέα εαηαηΪζζκθηαδ νοβζΪ ΰδα νΰλΪ
πλκρσθηα ΰδα εαηκδεέδδα αυα, κδ κπκέεμ παλΪΰκνθ 1.811 εεαηκηητλδα ησθκνμ, 1.363
εεαηκηητλδα ησθκνμ εαδ 1.26 εεαηκηητλδα ησθκνμ πλκρσθηκμ, αθηέζηκδξα. Ζ Γαζζέα
εαηαηΪζζεδ επέζβμ ηκθ εαηΪζκΰκ ηπθ εκλνθαέπθ παλαΰπΰυθ ιβλυθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ,
πκν αθΫλξκθηαδ ζε 1.961 εεαηκηητλδα ησθκνμ εηβζέπμ, ζτηθπθα ηε ηβθ Euromonitor.Ζ
αθΪπηνιβ ζηβ Γνηδεά Δνλυπβ εθδΫξεηαδ θα παλκνζδΪαεδ εαγνζηΫλβζβ, αζζΪ δεθ εέθαδ
60

ηεζεέπμ ζηΪζδηβ, εαγυμ β πελδκξά επδηνΰξΪθεδ εζαθλυμ πΪθπ απσ 2% ατιβζβ απσ ηκ
2009 Ϋπμ ηκ 2014. Πλκξπλυθηαμ, ζηβθ αΰκλΪ αυπθ ζνθηλκθδΪμ ανιΪθκθηαδ αθΪζκΰα ηε
ηβ ξυλα. Ζ Γαζζέα γα παλκνζδΪζεδ Ϊθκδκ ηπθ ππζάζεπθ ΰΪηαμ, ηε εηάζδκ λνγησ ατιβζβμ
(CAGR) 1,8% (1,986 δδζ. ΓκζΪλδα ηκ 2013 ζε 2,167 δδζ. ΓκζΪλδα ηκ 2018). Ζ Γεληαθέα
γα δεδ ηβθ ηαξτηελβ Ϊθκδκ ηβμ αΰκλΪμ ζετζπθ ηβμ ζε 0,8% (1,56 δδζ. ΓκζΪλδα ζε 1,621
δδζ. ΓκζΪλδα ηεηαιτ 2013 εαδ 2018), σππμ εαδ β Πκληκΰαζέα (2,9%, 226 εεαη. Έπμ 260,6
εεαη. ΓκζΪλδα ΖΠΑ). Σκ ΒΫζΰδκ γα αθαπηνξγεέ ηαξτηελα ζηβθ αΰκλΪ ηλκθέηπθ ηδελυθ
γβζαζηδευθ / ελπεηυθ, ζηκ 1,9% CAGR (απσ 12,9 εεαηκηητλδα Ϋπμ 14,2 εεαηκηητλδα
δκζΪλδα ΖΠΑ) ηεηαιτ 2013 εαδ 2018.ΔθθΫα απσ ηδμ 30 ηεΰαζτηελεμ εηαδλεέεμ ηλκθυθ ΰδα
εαηκδεέδδα αυα παΰεκζηέπμ Ϋξκνθ ηβθ Ϋδλα ηκνμ ζηβθ Δνλυπβ. ΔιεηΪακθηαμ ηκνμ βΰΫηεμ
ηπθ petfood ζηβ Γνηδεά Δνλυπβ, β Γεληαθέα θδζκιεθεέ αλεεηΫμ εκλνθαέεμ εηαδλεέεμ, ηε
ηβθ Ηζπαθέα, ηβθ Ηηαζέα εαδ ηκ ΖθπηΫθκ Βαζέζεδκ επέζβμ θα εεπλκζππκτθηαδ . {19}

15.2 ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΓΗΑ ΕΧΑ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΧΠΖ
Ζ Ρπζέα εέθαδ επέζβμ ηδα απσ ηδμ 10 ηεΰαζτηελεμ αΰκλΫμ θλκθηέδαμ εαηκδεέδδπθ αυπθ,
εαηαηΪζζκθηαμ ηβθ σΰδκβ γΫζβ, αελδίυμ πέζπ απσ ηβθ Ηηαζέα. Δέθαδ επέζβμ β δετηελβ
ηαξτηελα αθαπηνζζσηεθβ αΰκλΪ, πέζπ απσ ηβ Βλααδζέα, εαδ βΰεέηαδ ηκν δλσηκν ζηβθ
Αθαηκζδεά Δνλυπβ, σπκν κδ δαπΪθεμ ΰδα ηα εαηκδεέδδα αυα εαδ ηα ηλσθδηα ΰδα αυα
ζνθηλκθδΪμ ανιΪθκθηαδ.βηαθηδεσ ηΫλκμ ηπθ ππζάζεπθ ζηβθ Ρπζέα (3 δδζεεαηκηηνλέα
δκζΪλδα ΖΠΑ) ζηβθ θλκθηέδα εαηκδεέδδπθ αυπθ πλκΫλξεηαδ απσ ηλσθδηα ΰδα ΰΪηεμ, ηα
κπκέα αθάζγαθ ζε 1,8 δδζεεαηκηητλδα δκζΪλδα ηκ 2012. Ζ εαηβΰκλέα ανιάγβεε εαηΪ
21%, απσ 1,49 δδζ. δκζΪλδα ηκ πλκβΰκτηεθκ Ϋηκμ, εαγυμ σζκ εαδ πελδζζσηελκδ Ρυζκδ
δδδκεηάηεμ ΰΪηαμ Ϊλξδζαθ θα αΰκλΪακνθ εηπκλδεΪ παλαζεεναζηΫθεμ ηλκθΫμ ΰδα αυα
ζνθηλκθδΪμ. Σα ηλσθδηα ΰδα ζετζκνμ άλγαθ ζηβ δετηελβ γΫζβ ηκ 2012 ζηα 836,5
εεαηκηητλδα δκζΪλδα ΖΠΑ, εθυ κδ ηλκθΫμ ΰδα αυα ζνθηλκθδΪμ ΰδα Ϊζζα εέδβ
παλκνζέαζαθ ησθκ ππζάζεδμ 21,1 εεαηκηηνλέπθ δκζαλέπθ.Δθυ Ϊζζεμ αΰκλΫμ ζηβθ
Αθαηκζδεά Δνλυπβ δεθ εέθαδ ζξεδσθ ησζκ ηεΰΪζεμ σζκ β Ρπζέα, αλεεηΫμ Ϋλξκθηαδ
δνθαηδεΪ εαδ αθαπητζζκθηαδ ΰλάΰκλα. Γδα παλΪδεδΰηα, κδ ππζάζεδμ θλκθηέδαμ ΰδα
εαηκδεέδδα ζηβ Ρκνηαθέα ανιΪθκθηαδ πελδζζσηελκ απσ 7% εηβζέπμ. ηβ Σζεξδεά
Γβηκελαηέα, κδ ηλκθΫμ ΰδα ζετζκνμ παλκνζδΪακνθ εηάζδα ατιβζβ 2,8%. {19}
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16. Ζ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΓΗΑ
ΕΧΑ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΣΟ ΚΑΝΑΓΑ
Ο ΚαθαδΪμ εέθαδ Ϋθα Ϋγθκμ ηε ηεΰΪζβ αΰΪπβ πλκμ ηα εαηκδεέδδα. Πελδζζσηελκ απσ ηκ Ϋθα
ηΫηαληκ ηπθ εαθαδδευθ θκδεκενλδυθ εαηΫξεδ ηκνζΪξδζηκθ Ϋθα ζετζκ εαδ ηκ Ϋθα ηλέηκ ηπθ
εαθαδδευθ θκδεκενλδυθ δδαγΫηεδ ηκνζΪξδζηκθ ηέα ΰΪηα. Έθα ζηα δΫεα θκδεκενλδΪ Ϋξεδ
ηκνζΪξδζηκθ ηδα ΰΪηα εαδ Ϋθα ζενζέ - δβζαδά πΪθπ απσ 13,7 εεαηκηητλδα εαηκδεέδδα αυα
ζε εγθδεσ επέπεδκ.{17}
Οδ πελδζζσηελκδ δδδκεηάηεμ εαηκδεέδδπθ αυπθ γεπλκτθ ηα εαηκδεέδδα αυα ηκνμ πμ ηΫζβ
ηβμ κδεκΰΫθεδαμ εαδ εθδδαθΫλκθηαδ πκζτ ΰδα ηβθ νΰεέα εαδ ηβθ ενβηελέα ηκν εαηκδεέδδκν
αυκν ηκνμ, ζνηπελδζαηίαθκηΫθπθ ανηυθ πκν ηλυθε.{17} Ο ΚαθαδΪμ Ϋξεδ ηδα δζξνλά
ίδκηβξαθέα ηλκθέηπθ ΰδα εαηκδεέδδα αυα. τηθπθα ηε ηβθ Euromonitor International,
πελδζζσηελκδ απσ 480.000 ησθκδ ηλκθυθ ΰδα εαηκδεέδδα αυα ππζκτθηαδ ζηκθ ΚαθαδΪ
εηβζέπμ. Σκ 2014, κδ εαθαδδεΫμ ππζάζεδμ ηλκθυθ ΰδα ΰΪηεμ εαδ ζετζκνμ αθάζγαθ ζε 1,84
δδζεεαηκηητλδα δκζΪλδα.{17} Ζ πζεδκοβθέα ηβμ εαθαδδεάμ παλαΰπΰάμ ηλκθέηπθ
εαηκδεέδδπθ αυπθ ίλέζεεηαδ ζηκ ΟθηΪλδκ, αθ εαδ νπΪλξκνθ εαηαζεεναζηΫμ ζε κζσεζβλβ
ηβ ξυλα. Ζ εαθαδδεά ίδκηβξαθέα απαζξκζεέ ζάηελα πελέπκν 2050 Ϊηκηα.{17} Οδ
εαηαζεεναζηΫμ ηλκθέηπθ απκηλκθυθ ηκν ΚαθαδΪ δεζηετκθηαδ θα πλκεηκδηΪακνθ
ηλσθδηα πκν αθηαπκελέθκθηαδ ηε ζνθΫπεδα ζηδμ δδαηλκθδεΫμ αθΪΰεεμ ηπθ εαηκδεέδδπθ
αυπθ.{17) ΠΪθπ απσ ηκ 70% ηπθ ηλκθυθ ΰδα ζετζκνμ εαδ ΰΪηεμ πκν ππζκτθηαδ ζηκθ
ΚαθαδΪ αΰκλΪακθηαδ ηΫζπ εαηαζηβηΪηπθ εαηκδεέδδπθ αυπθ, ζκτπελ ηΪλεεη εαδ
ηπαεΪζδεπθ. Οδ ειεδδδεενηΫθκδ ητπκδ ηλκθυθ(εζδθδεΫμ) ΰδα εαηκδεέδδα αυα δδαηέγεθηαδ
πλκμ πυζβζβ ησθκ ηΫζπ εηβθδαηλδευθ εζδθδευθ.{17}
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Οι δέκα μεγαλύηεπερ εηαιπίερ ηποθών ζκύλος/γάηαρ
ΔΣΑΗΡΗΑ
ΥΧΡΑ
ΔΣΖΗΑ ΔΟΓΑ
Mars Petcare Inc.
Ζ.Π.Α
$17,224,400,000
NestléPurinaPetcare
Ζ.Π.Α
$12,100,000,000
BigHeartPetBrands
Ζ.Π.Α
$2,300,000,000
Hill'sPetNutrition
Ζ.Π.Α
$2,264,000,000
Blue Buffalo
Ζ.Π.Α
$1,149,778,000
Spectrum Brands/
Ζ.Π.Α
$800,000,000
United Pet Group
Unicharm Corp.
ΗΑΠΧΝΗΑ
$733,150,000
Laroy Group
ΒΔΛΓΗΟ
$721,132,385
Deuerer
ΓΔΡΜΑΝΗΑ
$721,100,000
Heristo AG
ΓΔΡΜΑΝΗΑ
$700,000,000
Πέθαεαμ 16.1 Οδ δΫεα ηεΰαζτηελεμ εηαδλέεμ παλαΰπΰάμ ηλκθυθ ΰδα ζετζκνμ εαδ ΰΪηεμ
ΰΪηεμ{18}
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17. ΣΟΥΟ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΚΤΛΟΤ ΚΑΗ ΓΑΣΑ
Κτλδκμ ζησξκμ εέθαδ δεαθκπκέβζβ ηπθ δδδκεηβηυθ ηπθ εαηκδεέδδπθ αυπθ. Σα
παλαζεεναζηΫθα ηλσθδηα ΰδα εαηκδεέδδα αυα δδαθΫλκνθ απσ πκζζΪ Ϊζζα πλκρσθηα, εαγυμ
κ εαηαθαζπηάμ δεθ εέθαδ κ αΰκλαζηάμ. ΔπκηΫθπμ, νπΪλξκνθ δτκ πκζτ δδαθκλεηδεκέ
«πεζΪηεμ» πκν πλΫπεδ θα δεαθκπκδβγκτθ. Έθαμ δδδκεηάηβμ εαηκδεέδδπθ αυπθ πκν αΰκλΪαεδ
παλαζεεναζηΫθβ ηλκθά ΰδα εαηκδεέδδα αυα Ϋξεδ δτκ ίαζδεΫμ αθβζνξέεμ:


Πλυηα πλΫπεδ θα ίείαδπγεέηε σηδ ηκ πλκρσθ παλΫξεδ νΰδεδθά δδαηλκθά.



Γετηελκθ, ηκ εαηκδεέδδκ αυκ πλΫπεδ θα απκζατζεδ ηκ θαΰβησ

Αεσηβ, κ δδδκεηάηβμ ηπκλεέ θα Ϋξεδ Ϊζζεμ αθβζνξέεμ, ηδμ κπκέεμ κ εαηαζεεναζηάμ πλΫπεδ
θα ΰθπλέαεδ, σππμ π.ξ. ζξεηδεΪ ηε ηβθ παλκνζέαζβ, ηβ ζνζεεναζέα, ηβθ πκδεδζέα εαδ ηβθ
ηδηά.
Χζησζκ, β ηεζδεά δκεδηαζέα γα πλκΫζγεδ απσ ηκθ Ϊζζκ "πεζΪηβ" - ηκ εαηκδεέδδκ αυκ. Ο
δδδκεηάηβμ γα ελέθεδ ηκ πλκρσθ ζξεηδεΪ ηε ηβ ζνθεξά εαζά νΰεέα ηκν εαηκδεέδδκν αυκν εαδ
ηβθ δεαθκπκέβζβ ηκν εαηκδεέδδκν αυκν σηαθ ηλυεδ. ΤπΪλξεδ ζκδπκθ β αθΪΰεβ θα ζβθγκτθ
νπσοβ ηα δδΪθκλα ΰκτζηα ηπθ εαηκδεέδδπθ αυπθ - ηα κπκέα ζνξθΪ πλκεαζκτθ Ϋεπζβιβ.
Γδα παλΪδεδΰηα, ηα ζενζδΪ πκν ακνθ ηΫζα ζε ηδα κδεκΰΫθεδα, ηπκλκτθ ηελδεΫμ θκλΫμ θα
απκεηάζκνθ δδαηλκθδεΫμ ζνθάγεδεμ πκν πλκΫλξκθηαδ Ϊηεζα απσ ηκνμ δδδκεηάηεμ ηκνμ.
Μπκλκτθ ζέΰκνλα θα εέθαδ ειέζκν αηκηδεΪ ηε ηα ΰκτζηα ηκνμ! Μσθκ ηε ηβθ πλκζκξά ζηδμ
αθΪΰεεμ ησζκ ηπθ εαηκδεέδδπθ αυπθ σζκ εαδ ηπθ δδδκεηβηυθ ηκνμ, εθυ ζνθεξυμ
εαδθκηκηεέ ΰδα θα πλκζθΫλεδ αεσηα εαζτηελβ αιέα ΰδα ηα ξλάηαηα, ηπκλεέ κ
εαηαζεεναζηάμ θα ζνθεξέζεδ θα δεαθκπκδεέ σζκνμ ηκνμ "πεζΪηεμ", δβζαδά ησζκ ηα αυα,
σζκ εαδ ηκνμ δδδκεηάηεμ ηκνμ.{7}
βηαθηδεσ εέθαδ θα ΰέθεδ εαηαθκβησ απσ ηκνμ δδδκεηάηεμ, σηδ δδ δδαηλκθδεΫμ απαδηάζεδμ ηπθ
ζετζπθ δδαθΫλκνθ απσ εεεέθεμ ηπθ αθγλυππθ εαδ εΪγε ζθΪζηα ζηβ ζέηδζβ ηπκλεέ θα Ϋξεδ
ζκίαλΫμ επδπηυζεδμ ζηβθ νΰεέα ηκνμ. Μδα εαεά δζκλλκπβηΫθβ δδαηλκθά, πκν απκηεζεέηαδ
απσ πελδζζετηαηα αθγλππέθπθ ηλκθυθ εαδ πζκτζδεμ ηλκθΫμ ζε ηαΰεδλδεΪ ζΪδδα ηπκλεέ θα
πλκεαζΫζεδ δδαηαλαξΫμ (παξνζαλεέα, πεπηδεΪ πλκίζάηαηα, δνζζεδηκνλΰέα ηκν άπαηκμ,
θεθλδεά αθεπΪλεεδα, κζηδεΪ πλκίζάηαηα, ε.Ϊ) πκν ηπκλεέ θα ηεδυζεδ ηκ πλκζδσεδηκ ηβμ
πκδκηδεάμ απάμ ηκν αυκν. Μδα δζκλλκπβηΫθβ δδαηλκθά ΰδα Ϋθα ζετζκ ά ηδα ΰΪηα
επδηνΰξΪθεηαδ ηε ηδα αελδίά δκζκζκΰέα ελΫαηκμ, δβηβηλδαευθ εαδ ζαξαθδευθ,
64

πλκεεδηΫθκν θα δεαθκπκδβγκτθ κδ αθΪΰεεμ ηκνμ ζε αηδθκιΫα, νδαηΪθγλαεεμ, πλπηεΐθεμ,
ηαελκζηκδξεέα, δξθκζηκδξεέα εαδ ίδηαηέθεμ. ΔπδπζΫκθ, κδ δδαηλκθδεΫμ απαδηάζεδμ εθσμ αυκν
πκδεέζζκνθ αθΪζκΰα ηε ηκ ηΫΰεγκμ, ηβθ βζδεέα εαδ ηβ δλαζηβλδσηβηΪ ηκν. Έθα
ενθβΰσζενζκ δεθ γα πλΫπεδ θα ηλΫθεηαδ ηε ηκθ έδδκ ηλσπκ σππμ Ϋθα ζετζκμ ζπδηδκτ,
αελδίυμ σππμ Ϋθα εκνηΪίδ δεθ γα πλΫπεδ θα ηλΫθεηαδ ηκ έδδκ ηε Ϋθα ΰελαζηΫθκ ζενζέ.{7}
Οδ ηελέδεμ πκν πλκζθΫλκθηαδ απσ ηκθ εαηαζεεναζηά γα πλΫπεδ θα πλκζαλησακθηαδ ζηδμ
αθΪΰεεμ ηπθ δδαθσλπθ εδδυθ εαηκδεέδδπθ αυπθ. Δέηε πλσεεδηαδ ΰδα Ϋθα εαγβηελδθσ
ζδηβλΫζδκ (πζάλεμ θαΰβησ) εέηε ξλβζδηκπκδεέηαδ ζε ζνθδναζησ ηε Ϊζζα ηλσθδηα
(ζνηπζβλπηαηδεά ηλκθά), ηα ίδκηβξαθδεΪ παλαζεεναζηΫθα ηλσθδηα ΰδα εαηκδεέδδα
πελδΫξκνθ σζα ηα ζπζηΪ ζνζηαηδεΪ ζε πλκζεεηδεΪ εαγκλδζηΫθεμ αθαζκΰέεμ ΰδα Ϋθα
εαηκδεέδδκ αυκ ΰδα θα κδβΰάζεδ ηδα νΰδά απά.{7}
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18. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ ζβηαζέα ηκν εζΫΰξκν ηπθ πλυηπθ νζυθ
Ο Ϋζεΰξκμ ηπθ πλυηπθ νζυθ εέθαδ απκηεζεέ ηκ γεηΫζδκ ηβμ παλαΰπΰάμ εθσμ ελΰκζηαζέκν
πκν ηκν δέθεδ ηβθ ζδΰκνλδΪ σηδ ηκ παλαΰσηεθκ πλκρσθ εέθαδ αζθαζΫμ. νξθΪ πλκίζάηαηα
πκν ηπκλκτθ θα πλκετοκνθ αθκλκτθ ηα ειάμ:


νπελκιεέδδα ζηα αθνδαηπηΫθα ελΫαηα εαγυμ εαδ ζηα ζέπβ πκν πλκεαζκτθ ηΪΰΰδζηα
ζηδμ ηλκθΫμ εαγυμ εαδ ζκίαλΪ πεπηδεΪ πλκίζάηαηα.



Παγκΰσθα ηδελσίδα πκν ηπκλεέ θα ίλεγκτθ ενλέπμ ζε παλΪΰπΰα ελΫαηκμ εε ηπθ
κπκέπθ ηα πδκ ζνθβγδζηΫθα εέθαδ ηα ίαεηάλδα Salmonella, Escherichiacoli,
Staphylococcus aureus, Listeria spp. ηα κπκέα δβηδκνλΰκτθ ζκίαλΪ πλκίζάηαηα σηαθ
εαηαθαζπγκτθ.



Ο Ϋζεΰξκμ ηπθ δβηβηλδαευθ ενλέπμ ηκν εαζαηπκεδκτ εαδ ηκν λναδκτ ΰδα ηνεκηκιέθεμ
ηε πδκ επδεέθδνθβ ηβθαθζαηκιέθβ Μ1 εέθαδ απαλαέηβηκμ ΰδαηέ ανηΫμ κδ ηνεκηκιέθεμ
σηαθ εαηαθαζπγκτθ εέθαδ πκζτ επδεέθδνθεμ ΰδα ηβθ νΰεέα ηκν αυκν.



Αεσηα απαλαέηβηκμ εέθαδ κ Ϋζεΰξκμ ΰδα ηα παλΪζδηα (οεέλα) πκν πκζζΫμ θκλΫμ
νπΪλξκνθ ζηα δβηβηλδαεΪ.

ΠκζζΪ απσ ηα παλαπΪθπ πλκίζάηαηα (αθ ειαδλΫζκνηε ηδμ ηνεκηκιέθεμ, ηα νπελκιεέδδα
εαδ ηβθ Listeria ζηα κπκέα κδ νοβζΫμ γεληκελαζέεμ δεθ επαλεκτθ ΰδα ηβθ εαηαζηλκθά
ηκν)δδκλγυθκθηαδ ηε ηβ ξλάζβειυγβζβμ νοβζάμ πέεζβμ ηεζενηαέαμ ηεξθκζκΰέαμ ηα κπκέα
εθαλησακνθ ηέα ηΫγκδκ ηαΰεδλΫηαηκμ ζε νοβζΫμ γεληκελαζέεμ εαδ νοβζά πέεζβ.
ΦλΫζεα ελΫαηα ΰδα αθγλυπδθβ εαηαθΪζπζβ
ΦλΫζεα ελΫαηα ΰδα αθγλυπδθβ εαηαθΪζπζβ ξλβζδηκπκδκτθηαδ ηα ηεζενηαέα ξλσθδα ζηδμ
ηλκθΫμ ζετζκν ΰδαηέ νπΪλξεδ β Ϊπκοβ σηδ ζε ζτΰελδζβ ηε ηα απδεΪ νπκπλκρσθηα δέθκνθ
ζηδμ απκηλκθΫμ ηεΰαζτηελβ ΰενζηδεσηβηα, νοβζά πεπηδεσηβηαεαδ εαζτηελβ εΪζνοβ ηπθ
γλεπηδευθ αθαεΰυθ ηκν ζετζκν. Χζησζκ, εαγυμ ηα ζνΰεεελδηΫθα ελΫαηα επεδδά Ϋξκνθ
ηεΰΪζκ εσζηκμ, ζνξθΪ ξλβζδηκπκδκτθηαδ επδεκνλδεΪ ζε ζνθδναζησ ηε ιβλΪ ηλκθά.
Ζ ζβηαζέα ηπθ ζνθηαΰυθ ζηδμ ιβλΫμ ηλκθΫμ ζετζκν
Ζ αθαζκΰέα ηπθ νζδευθ εέθαδ πκζτ ζβηαθηδεά εαγυμ νπΪλξκνθ απκδεδεδΰηΫθα
πκζκζηδαέεμ ζξΫζεδμ ηεηαιτ ηπθ νζδευθ πλκεεδηΫθκν θα ειαζθαζέαεηαδ δζκλλκπβηΫθβ
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δδαηλκθά π.ξ ζξΫζβ πλπηερθυθ εαδ ζδπυθ. Πκζτ ζβηαθηδεά εέθαδ β ζξΫζβ ηπθ θνηδευθ
δθυθ ηε ηβθ πκζσηβηα απδευθ πλπηερθυθ εαδ απδευθ ζδπυθ. Δπέζβμ ζβηαθηδεά εέθαδ β
αθαζκΰέα θνηδευθ πλπηερθυθ.
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