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Φέηνο, ε πεξίνδνο 8-14 Μαξηίνπ απνηειεί εβδνκάδα επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ γεληθνύ 
πιεζπζκνύ σο πξνο ηε κείσζε αιαηηνύ ζε παγθόζκην επίπεδν. 

Δίλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν όηη ε πςειή θαηαλάισζε αιαηηνύ ζρεηίδεηαη κε 
απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε θαη θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα. Παξάιιεια 
επηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε πςειή θαηαλάισζε αιαηηνύ ζρεηίδεηαη θαη κε 
άιια πξνβιήκαηα πγείαο όπσο θαξθίλν ζηνκάρνπ, πξνβιήκαηα ζηνπο λεθξνύο θαη 
ηα νζηά. Γπζηπρώο, ζύκθσλα κε κειέηεο ζηελ Διιάδα, νη Έιιελεο θαηαλαιώλνπλ 
πνιύ πεξηζζόηεξν αιάηη από ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο 
(δει. εκεξήζηα πξόζιεςε κηθξόηεξε από 5γ αιαηηνύ ζπλνιηθά από όιεο ηηο ηξνθέο, 
γηα ηνπο ελήιηθεο), ελώ θαίλεηαη λα αγλννύλ θαη ηε ζεκαζία ησλ θξπκκέλνπ αιαηηνύ 
ζηα επεμεξγαζκέλα ηξόθηκα. 

Σν θεληξηθό κήλπκα ηεο θεηηλήο εβδνκάδαο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηώλ σο 
πξνο ην αιάηη είλαη “Πεξηζζόηεξε γεύζε, ιηγόηεξν αιάηη”. Η παγθόζκηα παλδεκία 
COVID-19 έρεη αιιάμεη ηε δσή καο κε πνιινύο ηξόπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
ηνπ ηξόπνπ θνηλσληθνπνίεζεο θαη δηαηξνθήο καο. Λόγσ ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνύ 
ηνπ θνξσλντνύ πεξλάκε πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην ζπίηη θαη καγεηξεύνπκε πεξηζζόηεξν 
αληί λα θαηαλαιώλνπκε έηνηκν θαγεηό ζε ρώξνπο καδηθήο εζηίαζεο. Απηή ε πεξίνδνο 
απνηειεί κηα εμαηξεηηθή επθαηξία λα γίλνπκε πεξηζζόηεξν δεκηνπξγηθνί ζηε θνπδίλα κε 
λέεο ζπληαγέο θαη γεύζεηο. 

ην πιαίζην απηό, ν ΔΦΔΣ ππελζπκίδεη ηνλ νδεγό αληηθαηάζηαζεο αιαηηνύ κε 
καγεηξηθά βόηαλα (κπξσδηθά) πνπ είρε ζπληαρζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηε Λέζρε 
Αξρηκαγείξσλ Διιάδαο. 

πγθεθξηκέλα ζε ζαιάηεο θαη θνηλά θαγεηά ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο, ην αιάηη (όιν ή 
κέξνο απηνύ) κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ηόζν κε θξέζθα καγεηξηθά βόηαλα από 
ληόπηνπο παξαγσγνύο όζν θαη κε απνμεξακέλα κπξσδηθά, γηα ελίζρπζε ηεο γεύζεο. 
Δλόςεη ηεο επηθείκελεο λεζηείαο ηνπ Πάζρα, ην αιάηη (είηε είλαη ζαιαζζηλό είηε 
νξπθηό π.ρ. Ικαιαΐσλ) ζα κπνξνύζε λα αληηθαηαζηαζεί γηα παξάδεηγκα: 

 ζηα ιαδεξά θαγεηά κε δπόζκν, κατληαλό, κάξαζν, θξόθν Κνδάλεο ή ξίγαλε 
 ζηα όζπξηα όπσο ζηηο θαθέο κε δάθλε, κατληαλό, ξίγαλε ή θξόθν Κνδάλεο. 

Οη πξνηάζεηο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο. Οη ζπλδπαζκνί κπξσδηθώλ θαη θαξπθεπκάησλ 
ζηα θαγεηά είλαη πνιινί θαη νη θαηαλαισηέο, εθηόο από ηηο πξνηάζεηο ησλ 
Αξρηκαγείξσλ Διιάδαο, κπνξνύλ λα πεηξακαηηζηνύλ θαη κε άιια αξηύκαηα όπσο ην 
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πηπέξη, ηελ πηπεξόξηδα, ην κνζρνθάξπδν θηι. Σα καγεηξηθά βόηαλα ηεο Υώξαο καο 
είλαη εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο, πινύζηα ζε αληηνμεηδσηηθά, γεύζεηο θαη αξώκαηα. 

εκεηώλεηαη όηη ν ΔΦΔΣ ζπληνλίδεη ηηο εζληθέο ζέζεηο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 
καγεηξηθώλ βνηάλσλ θαη ησλ θαξπθεπκάησλ/κπαραξηθώλ ζε δηεζλέο επίπεδν ζην 
πιαίζην ησλ εξγαζηώλ ηνπ Codex Alimentarius, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ 
πνηόηεηα απηώλ ησλ αξηπκάησλ, ηελ αζθάιεηά ηνπο θαη ζπλεπώο ηελ πγεία ησλ 
θαηαλαισηώλ, θαζώο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ Διιήλσλ παξαγσγώλ. ηελ 
πξνζπάζεηα απηή, ν ΔΦΔΣ κέζσ ηνπ Δζληθνύ εκείνπ Δπαθήο ηνπ Codex, 
δηαβνπιεύεηαη κε ηηο αξκόδηεο θαη ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Υώξαο θαη 
ζπλεπηθνπξηθά από νκάδα εξγαζίαο επηζηεκόλσλ από ηνλ ΔΦΔΣ, ην Τπνπξγείν 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ηνλ ΔΛΓΟ/ΓΗΜΗΣΡΑ, ηε βηνκεραλία θαη ηνπο 
παξαγσγηθνύο θιάδνπο (ύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Σξνθίκσλ θαη Μπξεςόο 
ΑΜΚΔ) θαη ηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα (Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη 
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο). 

Απηή ηελ εβδνκάδα επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε κείσζε αιαηηνύ, αο γηνξηάζνπκε ηε 
καγεηξηθή ζην ζπίηη – ηα γεύκαηα πνπ δηακνξθώλνπλ ηνπο πνιηηηζκνύο θαη ηηο 
θνηλσλίεο καο, ηα γεύκαηα κε ηα νπνία κεγαιώζακε θαη ηηο ζπληαγέο πνπ δνθηκάζακε 
θαη αγαπήζακε. Όια κε πεξηζζόηεξε γεύζε αιιά ιηγόηεξν αιάηη! 

ηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν κπνξείηε λα δείηε έλα βίληεν πνπ εηνίκαζε ν ΔΦΔΣ γηα ηε 
θεηηλή εβδνκάδα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηώλ σο πξνο ηε κείσζε αιαηηνύ: 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε επίζεο λα αλαηξέμεηε θαη ζηε ζρεηηθή 
ηζηνζειίδα ηνπ ΔΦΔΣ γηα ηε δηαηξνθή 
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