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Το περιεχόµενο του παρόντος και της ιστοσελίδας µας έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν υπέχει θέση παροχής 

συµβουλευτικών υπηρεσιών. Η υιοθέτηση των παρεχοµένων πληροφοριών καθώς και κάθε είδους επιστηµονικών / τεχνικών και 

λοιπών θέσεων του συντάκτη ή και άλλων συντακτών επαφίεται στην κρίση του αναγνώστη και δεν δεσµεύει τον διαχειριστή της  
Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –  “ΚΑΘΑΡΗ ΕΤΙΚΕΤΑ” ( clean labeling )  

– σύντομη προσέγγιση ερμηνείας του όρου- 

Λέξεις κλειδιά : «καθαρή ετικέτα », πρόσθετα τροφίμων, «χωρίς πρόσθετα… », « χωρίς προσθήκη …», πρόσθετες ύλες νέας γενιάς  

Σύµφωνα µε την βασική αρχή της επισήµανσης των τροφίµων  θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να διασφαλίζεται   η 

εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας ( Καν. (ΕΕ) 178/2002 καθώς και Οδηγία (ΕΕ) 2000/13 , όπως τροποποιήθηκε µε τον Καν. ( ΕΕ ) 1169/2011). 

Τα  τρόφιµα θα πρέπει να είναι ασφαλή για κατανάλωση, η επισήµανση θα πρέπει να είναι τέτοια,  που να µην οδηγεί τον 

καταναλωτή σε πλάνη και να περιλαµβάνει όλες τις προβλεπόµενες υποχρεωτικές ενδείξεις , µε τον προβλεπόµενο ορθό 

τρόπο. 

Με την επισήµανση των τροφίµων ρυθµίζονται µεταξύ άλλων υποχρεώσεων των παρασκευαστών θέµατα όπως αυτά των 

ισχυρισµών υγείας και διαθρεπτικών ισχυρισµών. Ωστόσο, µια νέα τάση  , εξίσου ενδιαφέρουσα όπως αυτή της “ καθαρής 

ετικέτας “ ενός προϊόντος, δεν έχει τύχει της δέουσας ενωσιακής νοµοθετικής αντιµετώπισης , µολονότι αποτελεί  σηµαντικό 

στοιχείο εκτίµησης  τόσο εκ µέρους των καταναλωτών , όσο και εκ µέρους των παρασκευαστών τροφίµων. 

Η βιοµηχανική χηµεία τροφίµων άνθισε για πολλά χρόνια και ανέπτυξε ένα µεγάλο φάσµα προσθέτων υλών που 

συνέβαλαν ( και συµβάλλουν ακόµη σε µεγάλο βαθµό ) στην ανάπτυξη “σταθερών προϊόντων “, τόσο από τεχνολογική , 

όσο και από άποψη διατηρησιµότητας της ποιότητας και γενικότερα του χρόνου ζωής ενός προϊόντος.  

Ωστόσο, σήµερα παρατηρείται µια ισχυρή τάση των καταναλωτών να δηλώνουν  όλο και περισσότερο καχύποπτοι στη 

χρήση προσθέτων υλών , ενώ η  αντικατάσταση συνθετικών προσθέτων,  όπως  αντιοξειδωτικών ή  αντιµικροβιακών ή και 

άλλων  ουσιών  είναι µάλλον απαίτηση πλέον παρά προσδοκία των καταναλωτών. Οι όροι «φυσικό» και «χωρίς 

πρόσθετα» έχουν γίνει βασικά στοιχεία στο λεξιλόγιο των καταναλωτών. Η αντικατάσταση, όµως, συνθετικών προσθέτων 

είναι και ζητούµενο  των παρασκευαστών τροφίµων από τους προµηθευτές των προσθέτων υλών , ώστε να µπορούν να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών.   

Προς αυτή την κατεύθυνση παρατηρείται  µεγάλη ερευνητική δραστηριότητα εκ µέρους των παρασκευαστών προσθέτων 

υλών µε σκοπό την  ανάπτυξη  τεχνολογικά  ισοδύναµων   παραγώγων υλών , που όµως δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται 

“πρόσθετα”* µε την νοµική  έννοια του όρου και συνεπώς δεν θα  απαιτείται δήλωσή τους στον κατάλογο των συστατικών 

ως τέτοιων , σύµφωνα µε την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία περί επισήµανσης .  

Παρασκευαστές τροφίµων, από πλευράς τους,  αναµορφώνουν συνταγές προϊόντων  και προβαίνουν σε επισήµανση της 

λεγόµενης  “καθαρής ετικέτας “ αντικαθιστώντας τα πρόσθετα ,  µε συστατικά που στα µάτια των καταναλωτών φαντάζουν 

περισσότερο φυσικά , υγιεινά.  

Όµως , τι  είναι,  η  “καθαρή ετικέτα” και γιατί οι καταναλωτές  την προτιµούν όλο και περισσότερο ;  

Αναζητήσαµε διάφορες εκδοχές ερµηνείας της τάσης  και βρήκαµε µεταξύ άλλων ότι : “ καθαρή ετικέτα “ µπορεί να σηµαίνει 

:  

•   ευρύτερη τάση για απλούστερο τρόπο ζωής, που οδηγεί τους καταναλωτές στο να αναζητούν όλο και περισσότερο 
τρόφιµα σε πιο φυσική κατάσταση ή όσο το δυνατόν πιο κοντά στο “φυσικό” ή και “οργανικό”. 
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•   προτίµηση των καταναλωτών σε  επισήµανση απλή, , όπου τα συστατικά που δηλώνονται  στον κατάλογο  είναι 
κατανοητά και οι πληροφορίες  σαφείς   σχετικά µε την σκοπούµενη χρήση τους. Κάτι τέτοιο θεωρούν ότι µπορεί να 
αποτελεί και καθοριστικό στοιχείο µιας “καθαρής ετικέτας”. 
•   µεγαλύτερη επιφυλακτικότητα  σε  ειδικά επεξεργασµένα τρόφιµα σε σχέση µε την “ καθαρότητα της ετικέτας “  
•   αποστροφή σε προϊόντα, µε συστατικά που “ηχούν χηµικά “ . ‘Ο,τι δεν “ηχεί “  σαν κάτι που προσφέρεται από τη φύση 
δεν θεωρείται “ καθαρό συστατικό” και κατά κανόνα  απορρίπτεται . 
•   µεγαλύτερο ενδιαφέρον για «επιστροφή στα βασικά»,  σε παλιές , απλές συνταγές  µε συστατικά που οι καταναλωτές 
γνωρίζουν και εµπιστεύονται ως αβλαβή.  
•   προτίµηση σε τρόφιµα «υγιεινά», «ασφαλή» και «φυσικά». 
 
 Απώτερος στόχος ,  η απάλειψη των “ Ε “   από τον κατάλογο  των συστατικών και η δηµιουργία µιας νέας  “ καθαρής 

ετικέτας  ( clean labeling ) “. Στα µάτια του καταναλωτή η καθαρή ετικέτα θα πρέπει να φαντάζει πιο ελκυστική  και να  

εµπνέει περισσότερη εµπιστοσύνη σ, ότι αφορά τις χρησιµοποιούµενες  ύλες . 

 Ο όρος “καθαρή  ετικέτα “ µπορεί να  έχει διαφορετικές ερµηνείες . Μπορεί να σηµαίνει  από … « προϊόν χωρίς  Ε » , 

«χωρίς  πρόσθετα ή συντηρητικά», “χωρίς κάποιο αλλεργιογόνο συστατικό”  µέχρι και το «εντελώς φυσικό».  

Κατά µια άλλη επικρατούσα παρεµφερή εκδοχή, προϊόντα  “καθαρής  ετικέτας “  είναι συνήθως απαλλαγµένα από τεχνητά 

συστατικά, συνήθως χωρίς συντηρητικά,  δεν έχουν υποβληθεί σε καµία ή το πολύ σε ήπια επεξεργασία, παράγονται  

καθαρά χωρίς τη χρήση χηµικών και  χωρίς πρόσθετα. Αυτή η εκδοχή συµβαδίζει µε τον ορισµό  ότι : ο  όρος  “φυσικό” 

σηµαίνει προϊόν  στην παρασκευή του οποίου  δεν έχει χρησιµοποιηθεί ή έχει προστεθεί "τίποτα τεχνητό ή συνθετικό”  ,  

που δεν θα ήταν  κανονικά αναµενόµενο να αποτελεί συστατικό του (FDA ).  

Ακόµη - ακόµη ,  η δήλωση µείωσης ενός συστατικού όπως το αλάτι ή το λίπος  , δηµιουργεί την εντύπωση ενός 

υγιεινότερου διαθρεπτικού προφίλ. Αν  περιέχει συστατικά φυσικής προέλευσης εκτιµάται ότι υποστηρίζει την “λογική” της 

“καθαρής  ετικέτας “.  

Η  αντικατάσταση  των έξι συνθετικών χρωστικών  ( Κίτρινο Sunset (E 110),  Κίτρινο Κινολίνης (E 104) , Καρµοϊσίνης (Ε 122) , 

Ταρτραζίνη (Ε102) , Πονσώ 4R (Ε124) και Ερυθρό Allura (E 129) ))  µε χρώµατα από φυσικές πηγές , υπήρξε κίνηση στο πνεύµα 

µιας “ καθαρής ετικέτας “ καθώς οι εν λόγω χρωστικές συνδέθηκαν µε επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και την 

προσοχή  των παιδιών ( Καν. (ΕΚ ) 1133/2008 , πρόσθετα τροφίµων , παράρτηµα  V) και έπρεπε να “καθαρίσει το τοπίο “.   

Για πολλούς  καταναλωτές, ένα προϊόν “καθαρής ετικέτας ” σηµαίνει κάτι “ασφαλέστερο”, για άλλους µπορεί να σηµαίνει 

“υγιεινότερο”. Ο όρος είναι ευρέως αποδεκτός,  ως έννοια , ότι ένα προϊόν αναµένεται να είναι παρασκευασµένο  “χωρίς 

πρόσθετα,  συντηρητικά”, δεν περιέχει   “ τίποτα τεχνητό” ή µπορεί να είναι “λιγότερο επεξεργασµένο”. 

Στην πραγµατικότητα  ο όρος “καθαρή  ετικέτα” είναι ένα εργαλείο του µάρκετινγκ  και ως εκ τούτου, είναι ανοικτός σε 

διάφορες ερµηνείες. Ένα είναι βέβαιο , ότι η νέα τάση , το λεγόµενο “ κίνηµα της  καθαρής ετικέτας”, εξελίσσεται όλο και 

περισσότερο και τείνει να γίνει τρόπος στενότερης επικοινωνίας µε τους καταναλωτές, οι οποίοι και  αναζητούν διαφάνεια 

σχετικά µε το τι πραγµατικά περιέχουν τα τρόφιµα που καταναλώνουν.  

Είναι γεγονός ότι  το marketing αναζητά όλο και περισσότερα “εργαλεία” ενίσχυσης της εντύπωσης της φυσικότητας ενός 

προϊόντος , επινοεί φραστικές υπερβάσεις  και δεν αρκείται µόνο στην ουσία , δηλαδή στην αφαίρεση επίµαχων 

προσθέτων υλών. Παρατηρείται µια διαρκώς αυξανόµενη τάση  ανάδειξης  του στοιχείου της “απουσίας” προσθέτων µε 

προβολή  “αρνητικών φράσεων” και κατ επέκταση , έµµεσα δηµιουργίας της  εντύπωσης ενός  “ πιο φυσικού προϊόντος “ .  
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Η κάθε είδους “ απλούστευση” επιδιώκεται  προς ενίσχυση της  θέσης ενός προϊόντος στην αγορά αλλά  και ως ένα µέσο για  

δηµιουργία  συγκριτικού πλεονεκτήµατος  έναντι του ανταγωνισµού. ∆εν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς  ότι τα τελευταία 

χρόνια η τάση για “καθαρή ετικέτα ” έχει πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας.   

Γενικά  , στην αγορά προβάλλεται   ένα γενικό µήνυµα : «φροντίδα για τον καταναλωτή», µε επικράτηση του  ελκυστικού 

µηνύµατος «χωρίς…..». Το πόσο εφικτό,  όµως, είναι κάτι τέτοιο,  συνδέεται    µε την ύπαρξη  µιας σειράς χαρακτηριστικών 

των προσθέτων υλών “νέας γενιάς “ και τεχνολογικής λειτουργικότητας,   αλλά  και αναγκαίων νοµικών  αποσαφηνίσεων 

και κριτηρίων  , βάσει των οποίων , ένα προϊόν µπορεί να θεωρείται προϊόν “ καθαρής ετικέτας “.  

Ως πιο  συνηθισµένες και δηµοφιλείς µη υποχρεωτικές  πληροφορίες στην επισήµανση θεωρούνται οι  : “χωρίς πρόσθετα” , 

“χωρίς συντηρητικά “, φράσεις  που δηλώνουν  πλήρη απουσία προσθέτων υλών ,  οι λεγόµενοι “ αρνητικοί ισχυρισµοί”.  

Συχνά επίσης συναντάται η  φράση : “ χωρίς προσθήκη ……( κάποιου πρόσθετου) “, µια διατύπωση, που µπορεί να 

ανταποκρίνεται στην αλήθεια  και δικαίως  να διεκδικείται από τον παρασκευαστή ενός τροφίµου. Με τον τρόπο αυτό 

επιχειρείται µια αποστασιοποίηση  από εγγενή συστατικά του τροφίµου που διαθέτουν λειτουργικές  ιδιότητες “προσθέτου “ 

.  Εν τούτοις , µια τέτοια διατύπωση , µπορεί να προσκρούει  στην κείµενη ενωσιακή νοµοθεσία , η οποία είναι σαφής αλλά 

και  απόλυτη  ( καν.  ΕΕ 1169 /2011 , και το άρθρο 11 2γ του ΚΤΠ ). Ωστόσο, σύµφωνα µε µια γενικότερη αντίληψη,  οι 

καταναλωτές επιθυµούν να γνωρίζουν εάν µια ουσία είναι παρούσα ή όχι, ανεξάρτητα από το αν αυτή προστίθεται 

σκοπίµως ή είναι παρούσα λόγω περιστασιακής µεταφοράς. 

Προς το παρόν, η ενωσιακή νοµοθεσία δεν παρέχει σαφή  κριτήρια  εκτίµησης  µιας  ”µη πρόσθετης ύλης ” , εάν  θα ήταν 

κατάλληλη να συµµετέχει σε µια “καθαρή ετικέτα”,  απλά ως “συστατικό τροφίµων” και “όχι ως πρόσθετο” . 

Σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία τροφίµων , περισσότερες από 300 ουσίες απαρτίζουν   τον κατάλογο των 

εγκεκριµένων προσθέτων που φέρουν  χαρακτηριστικό κωδικό προσθέτου (" E–αριθµός   αναγνώρισης ") πχ Ε 120 ( 

καρµίνιο) . Ο Καν. ΕΕ 1334/2008  , έδωσε,  για παράδειγµα,  τους  όρους για τη χρήση αρωµατικών υλών , των 

συστατικών τροφίµων µε αρτυµατικές ιδιότητες καθώς και των σχετικών πρώτων υλών, πλησιάζοντας έτσι περισσότερο  

την έννοια  της “καθαρής ετικέτας “ καθώς γευστικές ύλες που παράγονται µε βιοµηχανική επεξεργασία δεν  µπορούν  

πλέον να δηλώνονται ως “ φυσικές “.  

Ήδη στον κλάδο υπάρχει έντονη δραστηριότητα αναζήτησης λύσεων αντικατάστασης  “µη φυσικών αρωµατικών υλών και 

βελτιωτικών γεύσης “ µε οργανοληπτικά ισοδύναµες  ύλες φυσικής προέλευσης . 

Οι ειδικοί θεωρούν ότι η  δηµιουργία ενός καταλόγου συστατικών µε χαρακτηριστικά “ καθαρής ετικέτας” είναι  κάτι 

περισσότερο από ένα θέµα απλής  ανασύνθεσης ενός προϊόντος . Ο λόγος είναι ότι η υποκατάσταση ενός προσθέτου δεν 

επιφέρει κατ ανάγκη ισοδύναµο τεχνολογικό αποτέλεσµα . Συνεπώς, για το σκοπό αυτό , προαπαιτούµενο θεωρείται  

σηµαντική ερευνητική και τεχνολογική προσέγγιση του θέµατος.  

 


