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Παγκόςμια αλιευτικι παραγωγι και κατανάλωςθ 
(εκατ. τόνοι, FAO, 2004, 2006). 

* εθηηκήζεηο 

16,616,616,316,116,216,015,915,8
Καηαλάισζε θαηά

θεθαιή (kg)

6,56,46,36,26,16,16,05,9Πιεζπζκόο (δηο)

34,434,830,533,531,334,231,824,6Άιιεο ρξήζεηο

107,2105,6102,7100,299,796,995,493,6Καηαλάισζε

Χρήζεις

141,6140,5133,2133,7131,0131,1127,2118,2Γενικό ζύνολο

47,845,542,740,437,935,533,530,5Ιρζπνθαιιηεξγεηώλ

93,895,090,593,393,195,693,787,7Αιηείαο

ύνολα

18,918,317,316,515,414,313,312,0Ιρζπνθαιιηεξγεηώλ

84,285,881,584,584,286,885,279,6Αιηείαο

Θαλάζζιων σδάηων

28,927,225,423,922,521,220,218,5Ιρζπνθαιιηεξγεηώλ

9,69,29,08,88,98,88,58,1Αιηείαο

Εζωηερικών

σδάηων

Παραγωγή

2005*2004200320022001200019991998

16,616,616,316,116,216,015,915,8
Καηαλάισζε θαηά

θεθαιή (kg)

6,56,46,36,26,16,16,05,9Πιεζπζκόο (δηο)

34,434,830,533,531,334,231,824,6Άιιεο ρξήζεηο

107,2105,6102,7100,299,796,995,493,6Καηαλάισζε

Χρήζεις

141,6140,5133,2133,7131,0131,1127,2118,2Γενικό ζύνολο

47,845,542,740,437,935,533,530,5Ιρζπνθαιιηεξγεηώλ

93,895,090,593,393,195,693,787,7Αιηείαο

ύνολα

18,918,317,316,515,414,313,312,0Ιρζπνθαιιηεξγεηώλ

84,285,881,584,584,286,885,279,6Αιηείαο

Θαλάζζιων σδάηων

28,927,225,423,922,521,220,218,5Ιρζπνθαιιηεξγεηώλ

9,69,29,08,88,98,88,58,1Αιηείαο

Εζωηερικών

σδάηων

Παραγωγή

2005*2004200320022001200019991998



Εκτιμϊμενθ εξζλιξθ του παγκόςμιου αλιευτικοφ τομζα 
(εκατ. τόνοι, FAO, 2004). 

Έτοσ 

2000 2010 2020 2030 

υλλεκτικι καλάςςια αλιεία 86 87 87 87 

υλλεκτικι αλιεία εςωτερικϊν 
υδάτων 

9 6 6 6 

Συλλεκτική αλιεία (ςφνολο) 95 93 93 93 

Υδατοκαλλιζργεια 36 53 70 83 

Συνολική παραγωγή 
αλιευμάτων 

131 146 163 176 



Οριςμοί 

«Τδατοκαλλιζργεια νοείται θ εκτροφι ι θ 
καλλιζργεια υδρόβιων οργανιςµϊν µε τθ χριςθ 
τεχνικϊν µε ςκοπό την αφξηςη,  πζραν των 
φυςικϊν ικανοτιτων του περιβάλλοντοσ,  τθσ 
παραγωγήσ των εν λόγω οργανιςµϊν. Οι 
οργανιςµοί αυτοί παραµζνουν, κακ όλθ τθ 
διάρκεια εκτροφισ ι καλλιζργειάσ τουσ και μζχρι 
τθ ςυγκομιδι τουσ, ςτθν ιδιοκτηςία φυςικοφ ι 
νομικοφ προςϊπου» 
 

Τ.Α. 42837/2005 (ΦΕΚ Β’ 1599/17-11-2005, Άρκρο1, παρ 1γ) και 
κοινοτικόσ κανονιςμόσ 2792/99 

Από Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα 

Νέζηνπ – Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο 



Οριςμοί (ςυνζχεια) 

«Ζώα υδατοκαλλιζργειασ: τα προερχόμενα από 
εκμετάλλευςθ ηωντανά ψάρια, μαλακόςτρακα και 
μαλάκια, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν άγριασ 
προελεφςεωσ και προορίηονται για εκμετάλλευςθ» 
 

«Εκμετάλλευςη: μονάδα, ι, εν γζνει, κάκε 
γεωγραφικά οριοθετημζνη εγκατάςταςη, εντόσ τθσ 
οποίασ εκτρζφονται ι κρατοφνται ηϊα 
υδατοκαλλιζργειασ με ςκοπό τθ διάκεςι τουσ ςτθν 
αγορά» 
 

Π.Δ. 223/1995 (άρκρο 2), οδθγία 91/67/EEC (άρκρο 2) 

Από Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα 

Νέζηνπ – Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο 



Σροφικι αλυςίδα λιμνοκαλαςςϊν 

Από Anonymous 

Φπζηθέο – Δθηαηηθέο ζπλζήθεο – Σύλζεηε ηξνθηθή αιπζίδα  



Εντατικι εκτροφι ςε κλωβοφσ - 
δεξαμενζσ: διατροφι με ςφμπθκτα 

Μέγεζνο αλάινγν κε άλνηγκα ζηόκαηνο ηνπ ςαξηνύ 



Τψθλι ποιότθτα αλιευμάτων 

1. Αποφυγι καταπόνθςθσ ψαριϊν 

2. Σαχεία ψφξθ 

3. Εκςπλαχνιςμόσ 

4. Προςταςία από ζντομα 



Αποφυγι καταπόνθςθσ ψαριϊν 

Δεδομζνα:  

1. Σα ψάρια ζχουν pΗ ςάρκασ 7,2-7,4 

2. Σα ψάρια ζχουν μικρζσ ποςότθτεσ υδατανκράκων 
(γλυκογόνου) 

 

Εάν τα ψάρια ταλαιπωρθκοφν κατά τθν αλίευςθ, 
δαπανοφν  το γλυκογόνο τουσ, με αποτζλεςμα να 
ανεβάηουν τθν τιμι pH ςάρκασ (δεν υπάρχει 
γλυκογόνο για να μετατραπεί ςε γαλακτικό οξφ) και να 
αλλοιϊνονται γριγορα (ανάπτυξθ βακτθρίων - μείωςθ 
χρόνου διατιρθςθσ) 



Ψφξθ - πάγοσ 

•Χξήζε ηνπιάρηζην ελόο θηινύ πάγνπ γηα θάζε δύν θηιά ςάξηα 

 

•Απνθπγή ζπκπίεζεο ςαξηώλ 

 

•Πόζηκν λεξό γηα ηελ παξαζθεπή πάγνπ 



υςκευαςία - Ξφλινα υλικά 

Μειονεκτήματα 

 

•Απμεκέλε κηθξνβηαθή ρισξίδα 

•Γύζθνινο θαζαξηζκόο 



υςκευαςία - υνκετικά υλικά 

Μειονεκτήματα 
 

•Κόςτοσ 
•Ανακφκλωςθ ? 



Εκςπλαχνιςμόσ - αποκεφαλιςμόσ 

•Απνκάθξπλζε κηθξνβηαθήο ρισξίδαο εληέξνπ 

•Απνκάθξπλζε εξπζξώλ κπώλ 

•Μεγάινπ κεγέζνπο ςάξηα 



Έληνκα 

•νη κύγεο είλαη δπλαηόλ λα γίλνπλ θνξείο πεξηζζόηεξν από 100 

παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ θαη πξνθαινύλ δηάθνξεο αζζέλεηεο 

όπσο δπζεληεξία, ζαικνλέισζε, ηπθνεηδή ππξεηό, ρνιέξα, 

άλζξαθα, πνιηνκπειίηηδα, ηέηαλν θ.α.  

 

•10 5 - 106 βαθηήξηα αλά πόδη (Χ 6) 



Μικροβιολογικοί κίνδυνοι (FAO) 
Παθογζνεια 

Αντοχι τοξίνθσ 
ςε κζρμανςθ 

 
Ελάχιςτθ δόςθ 
που προκαλεί 
νόςο Λοίμωξθ 

Παραγωγι 
τοξίνθσ 

Φυςιολογικι 
χλωρίδα 
(Group 1) 

Clostridium 
botulinum 

  + μικρι - 

Vibrio sp. +     υψθλι 

V. cholerae       - 

V. parahaemolyticus       (> 106/g) 

other vibrios 1)       - 

Aeromonas 
hydrophila 

+     Άγνωςτο 

Plesiomonas 
shigelloides 

+     Άγνωςτο 

Listeria 
monocytogenes 

+     
Άγνωςτο 
/ ποικίλει 

Επιμολφνςεισ 
(Group 2) 

Salmonella sp. +     Από < 102ζωσ >106 

Shigella +     101- 102 

E. coli +     101- 103 2) 

Staphylococcus 
aureus 

  + υψθλι - 

1) Άιια Vibrio : V. vulnificus, V. hollisae, V. furnsii, V. mimicus, V. fluvialis. 

2) Σηέιερνο 0157:H7 ηθαλό γηα παξαγσγή βεξνηνμίλεο 

http://www.fao.org/DOCREP/003/T1768E/T1768E03.htm
http://www.fao.org/DOCREP/003/T1768E/T1768E03.htm
http://www.fao.org/DOCREP/003/T1768E/T1768E03.htm
http://www.fao.org/DOCREP/003/T1768E/T1768E03.htm


Ανάπτυξθ ιςταμίνθσ (καν. 2073/05)  
(από εργκενλίδθ Δ.) 

• Επικίνδυνα επίπεδα ιςταμίνθσ 
αναπτφςςονται: 

– ε κ≥320C εντόσ 6 ωρϊν 

– ε κ=210C εντόσ 24 ωρϊν 

• Άμεςθ ψφξθ των αλιευμάτων 
που ςχετίηονται με αυτιν (τόνοσ, 
ςαρδζλεσ, ςκουμπρί, γαφροσ 
κ.ά.) 



Νομικζσ απαιτιςεισ 

 
• Με τθν επιφφλαξθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 178/2002, όλεσ 

οι παρτίδεσ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ πρζπει 
να είναι ανιχνεφςιμεσ ςε όλεσ τισ φάςεισ παραγωγισ, 
κατεργαςίασ και διανομισ, από τθν αλίευςθ ι τθν 
καλλιζργειά τουσ ζωσ τθ λιανικι πϊλθςθ. 

 
• οι πλθροφορίεσ προσ τουσ καταναλωτζσ που προβλζπονται 

ςτο άρκρο 8 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 2065/2001: εμπορική 
ονομαςία, επιςτημονική ονομαςία, αντίςτοιχη γεωγραφική 
περιοχή και μζθοδοσ παραγωγήσ 
 

Κανονιςμόσ 1224/2009, άρκρο 58 
 



Νομικζσ απαιτιςεισ 

• Σα κράτθ μζλθ εξαςφαλίηουν ότι όλα τα αλιευτικά προϊόντα 
διατίκενται για πρϊτθ φορά προσ πϊλθςθ ι καταγράφονται 
ςε ιχθυόςκαλα ι ςε εγγεγραμμζνουσ αγοραςτζσ ι ςε 
οργανϊςεισ παραγωγϊν. 

 

 

 

 

 

 

 
Κανονιςμόσ 1224/2009, άρκρο 59 



Καν. 104/2000, Καν. 2065/2001, ΤΑ 159996 (ΦΕΚ 1035/τ. Β’/25-07-03) ΤΑ 
171095 (ΦΕΚ 777/τ. Β’/9-06-05) 

 

Αλιευτικά προϊόντα μποροφν να προςφζρονται ςτη λιανική πώληςη ςτον 
τελικό καταναλωτή, ανεξάρτητα από τη μζθοδο εμπορίασ, μόνον εφόςον μία 
κατάλληλη ετικζτα ή επιςήμανςη αναφζρει: 
 
1.Ονομαςία πϊλθςθσ 
(κοινι ονομαςία ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά θ επιςτθμονικι 
ονομαςία) 
 
2. Μζκοδοσ παραγωγισ 
Περιλαμβάνει κάποια από τισ ακόλουκεσ φράςεισ: 
•Για αλιεία ςτθν κάλαςςα τθν ζνδειξθ «… αλιευμζνο …» 
•Για αλιεία ςε εςωτερικά νερά τθν ζνδειξθ «. αλιευμζνο ςε γλυκά νερά...» 
•Για προϊόντα καλλιζργειασ υδρόβιων οργανιςμϊν που παραμζνουν κακ’ όλθ τθν 
διάρκεια εκτροφισ ι καλλιζργειασ τουσ και μζχρι τθν ςυγκομιδι τουσ ςτθν 
ιδιοκτθςία φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου θ ζνδειξθ «…υδατοκαλλιζργειασ …», 

Επισήμανση νωπών αλιευμάτων (από Ράικο Αθ.) 



Καν. 104/2000, Καν. 2065/2001, ΤΑ 159996 (ΦΕΚ 1035/τ. Β’/25-07-03) ΤΑ 
171095 (ΦΕΚ 777/τ. Β’/9-06-05) 

 

3. Περιοχι αλίευςθσ 

Ειδικά για τα προϊόντα λιμνοκαλαςςϊν αναφζρεται και θ 
ζνδειξθ «λιμνοκάλαςςασ» και εφόςον ο εμπορευόμενοσ το 
επικυμεί μπορεί να αναγράφεται και το όνομα αυτισ.  

Επισήμανση νωπών αλιευμάτων (από Ράικο Αθ.) 



Επιςιμανςθ 



Επιςιμανςθ 



Δελτία αποςτολισ - τιμολόγια 
ΠΙΝΑΚΑ 1 

Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του 'Aρκρου 67 γ τθσ Α.Δ. 14/89 και αφορά μόνο τον Παραγωγό.  
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΑΠΟΣΟΛΗ  
α) Σο ονοματεπϊνυμο ι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του αποςτολζα του εμπορεφματοσ.  
β) Σο ονοματεπϊνυμο ι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του παραλιπτθ του εμπορεφματοσ  
γ) Η θμερομθνία και θ ϊρα φόρτωςθσ του εμπορεφματοσ  

δ) Η ποςότθτα του αποςτελλομζνου εμπορεφματοσ  

ε) Ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου του παραλιπτθ  
ςτ) Η τιμι πϊλθςθσ κάκε είδουσ, ανεξάρτθτα αν ζχει εκδοκεί άμεςα ι όχι το ςχετικό τιμολόγιο αγοραπωλθςίασ, 
τιμι που απαγορεφεται να διαφζρει από τθν τιμι του τιμολογίου. 

η) Σο είδοσ (π.χ. λεμόνια, μιλα, ροδάκινα, πράςςα κ.λ.π.) προκειμζνου για οπωρολαχανικά και θ εμπορικι 

ονομαςία κατά τισ επιταγζσ τθσ απόφαςθσ 159996/14-7-03 του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, 

προκειμζνου για αλιεφματα. 
θ) Ο τόποσ παραγωγισ του είδουσ, εκφραηόμενοσ ςε κατονομαςία Νομοφ (π.χ. Βοιωτίασ, Ηλείασ, Μεςςθνίασ, 
Ηρακλείου κ.λ.π.) προκειμζνου για οπωρολαχανικά  

κ) Η μζκοδοσ παραγωγισ και θ ηϊνθ αλίευςθσ, κατά τισ επιταγζσ τθσ ωσ άνω Τπουργικισ 

Απόφαςθσ, προκειμζνου για αλιεφματα. 
ι) Η ποικιλία του είδουσ, προκειμζνου για οπωρολαχανικά, εφόςον αυτι επιβάλλεται από άλλεσ διατάξεισ. 
ια) Η ποιοτικι κατθγορία κατάταξθσ του είδουσ ( π. χ. ΕΞΣΡΑ ι ΚΛΑΗ Ι ι ΚΛΑΗ ΙΙ ) προκειμζνου για 
οπωρολαχανικά, εφόςον αυτι επιβάλλεται από άλλεσ διατάξεισ. 

 

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΑΡΙΘ. 14 / 1989 
 



Κριτιρια νωπότθτασ (βράγχια) 

Νσπό Αθαηάιιειν 



Κριτιρια νωπότθτασ (οφκαλμοί) 

Νσπό Αθαηάιιειν 



Κριτιρια νωπότθτασ (ακαμψία) 
++Βαζηθόο ραξαθηήξαο λσπόηεηαο ε νζκή (επράξηζηε ζάιαζζαο θαη ζε 

θακία πεξίπησζε ακκσληαθή) 



Βαζκόο Δ.Δ. Λαβξάθη (από Γξεγνξάθεο Κ.) 

Δ Γέξκα – ζάξθα   0 

Βξάγρηα              0 

Βιέλλα                0 

Μάηηα                 0 

Άιια                   0 

Διαζηηθό, ζπλεθηηθό, ραξαθηεξηζηηθό άξσκα ησδίνπ - ζάιαζζαο 

θνύξν-θόθθηλα, θαθέ, ειαθξύ άξσκα ησδίνπ 

Γηαθαλήο, ιεπηόξξεπζηε, άνζκε 

Κπξηά 

Έδξα εξκεηηθή, ιεπθή θνηιηαθή ρώξα 

Α Γέξκα – ζάξθα   1 

Βξάγρηα              1 

Βιέλλα                0 

Μάηηα                 1 

Διαζηηθό, ζπλεθηηθό, άνζκν,απώιεηα αθακςίαο 

Κόθθηλα, άνζκν 

Γηαθαλήο, ιεπηόξξεπζηε, άνζκε, απώιεηα  

Κπξηά, ζόισζε πεξηθεξεηαθά ηεο ίξηδαο 

Β Γέξκα – ζάξθα   2 

Βξάγρηα              2 

Βιέλλα                1 

Μάηηα                 2 

Άιια                   1 

Μαιαθό, μεξόηεηα, ειαθξό μάζπξηζκα, ζακπό 

Αλνηρηό θαθεηί, κειηηδαλί, ππόθξπθε νζκή, θνιιώδε 

Όρη βιέλλα (ζηεγλό) 

Διαθξά θπξηά, ή επίπεδα 

Βξαγρηαθό επηθάιπκκα θηηξηληζκέλν βπζηζκέλν, καιαθή θνηιηά 

C 
απνξξηπηόκελν 

Γέξκα – ζάξθα   3 

 

Βξάγρηα              3 

Βιέλλα                1 

Μάηηα                 3 

Άιια                   2 

Πνιύ καιαθό, μεξό, αζπξηζκέλν, νζκή ζάπησλ θξνύησλ, 

ιεκνληνύ, αγγνπξηνύ, ζθνππηδηώλ 

Καθεθίηξηλα, ππθλόξξεπζηε ιεπθή βιέλλα, νζκή όμηλε, ζάπηα 

Όρη βιέλλα (ζηεγλό) 

Διαθξά θπξηά, ή επίπεδα, γαιαθηώδε, ζνιή θόξε 

Κηηξηληζκέλν θεθάιη, θαη βάζεηο πηεξύγησλ (θνηιηαθώλ θαη 

εδξηθώλ) 



Βαζκόο Δ.Δ. Σζηπνύξα (από Γξεγνξάθεο Κ.) 

Δ Γέξκα – ζάξθα   0 

Βξάγρηα              0 

Βιέλλα                0 

Μάηηα                 0 

Άιια                   0 

Διαζηηθό, ζπλεθηηθό, ραξαθηεξηζηηθό άξσκα ζάιαζζαο-ησδίνπ 

Κόθθηλα, θνύξν-θόθθηλα, θαθέ, ειαθξύ άξσκα ησδίνπ 

Γηαθαλήο, ιεπηόξξεπζηε, απμεκέλε ζην θεθάιη  

Κπξηά, γεκάηα 

Έδξα εξκεηηθή, ιεπθή θνηιηαθή ρώξα 

Α Γέξκα – ζάξθα   1 

Βξάγρηα              1 

Βιέλλα                0 

Μάηηα                 1 

Άιια                   1 

Όρη ζθιεξό αιιά ειαζηηθό, άνζκν,απώιεηα αθακςίαο 

Κόθθηλα κε θαζηαλά (θαθέ άθξα), άνζκε απμεκέλε βιέλλα 

Δκθαλώο κεησκέλε δηαθαλήο, ιεπηόξξεπζηε, άνζκε 

Κπξηά, ζόισζε πεξηθεξεηαθά ηεο ίξηδαο 

Έδξα ειαθξώο αλνηγκέλε 

Β Γέξκα – ζάξθα   2 

Βξάγρηα              2 

Βιέλλα                1 

Μάηηα                 2 

Άιια                   2 

Μαιαθό, μεξόηεηα, ειαθξό μάζπξηζκα 

Καθέ, κε παρηά θίηξηλε βιέλλα, νζκή κνπξνπλέιαηνπ / αγγνπξηνύ 

Λίγε βιέλλα 

Διαθξά θπξηά, ή επίπεδα 

Έδξα αλνηγκέλε, ίζσο δηόγθσζε θνηιηαθήο ρώξαο 

C 
απνξξηπηόκελν 

Γέξκα – ζάξθα   3 

 

Βξάγρηα              3 

Βιέλλα                2 

Μάηηα                 3 

Άιια                   1 

Πνιύ καιαθό, μεξό, αζπξηζκέλν, ειαθξά νζκή ζάπησλ θξνύησλ, 

ιεκνληνύ, αγγνπξηνύ 

Καθεθίηξηλα, ππθλόξξεπζηε ιεπθή βιέλλα, νζκή όμηλε, ζάπηα 

Όρη βιέλλα (ζηεγλό) 

Διαθξά θπξηά, ή επίπεδα, γαιαθηώδε, ζνιή θόξε 

Κηηξηληζκέλν θεθάιη θαη θνηιηαθή ρώξα, έδξα αλνηγκέλε 



ΠΟΙΟΣΗΣΑ  ΑΡΙΣΗ Α Β Γ 

ΓΔΡΜΑ Λακπεξό, 

γπαιηζηεξό ή 

νπαιηνεηδέο όρη 

απνρξσκαηηζκέλν 

Κεξώδεο κε 

ειαθξά απώιεηα 

θξεζθάδαο, ειαθξά 

απνρξσκαηηζκέλν 

Μνπληό (καη) 

κεξηθά 

απνρξσκαηηζκέλν 

Μνπληό αξθεηά 

απνρξσκαηηζκέλν, 

ξπηηδώκέλν 

ΒΛΔΝΝΑ Γηάθαλε, πδαξήο Γαιαθηώδεο Γθξηδνθίηξηλσπή, 

ειαθξά θνιιώδεο 

Καθε-θίηξηλε, 

θνιιώδεο 

παρύξεπζηε 

ΜΑΣΙΑ Κπξηά, καύξε 

θόξε, δηαθαλήο 

ίξηδα 

Δπίπεδα, ειαθξά 

ζακπή θόξε, 

ζόισζε ίξηδαο 

Διαθξά θνίια, κε 

γθξίδα θόξε, ζακπή 

ίξηδα 

Σειείσο βπζηζκέλα, 

γθξίδα θόξε, ζακπή 

ίξηδα 

ΒΡΑΓΧΙΑ Λακπεξά θόθθηλα, 

δηαθαλή βιέλλα 

Ρόδηλα, ειαθξά 

ζνιή βιέλλα 

Γθξίδα, 

απνρξσκαηηζκέλα, 

βιέλλα ζνιή 

παρύξξεπζηε 

Καθέ, 

απνρξσκαηηζκέλα, 

βιέλλα 

γθξηδνθίηξηλε 

θνιιώδε 

ΠΔΡΙΣΟΝΑΙΟ ηηιπλό, ιακπεξό, 

απνρσξίδεηαη 

δύζθνια από ηε 

ζάξθα 

Διαθξά ζακπό, 

απνρσξίδεηαη 

δύζθνια από ηε 

ζάξθα 

Σξαρύ, ζακπό, 

απνρσξίδεηαη 

ζρεηηθά εύθνια από 

ηε ζάξθα 

Σξαρύ, ζακπό, 

απνρσξίδεηαη 

εύθνια από ηε 

ζάξθα 

ΟΜΗ Δπράξηζηε, θξέζθα 

θύθηα 

νπδέηεξε Έληνλε, κνύριαο, 

κπαγηάηηθνπ, δύκεο, 

βύλεο 

Όμηλε ακκσληαθή, 

ζεηώδεο, 

θνπξαλώδεο 



Νωπότθτα καρκινοειδϊν (Γρθγοράκθσ Κ.) 

•Σηα δσληαλά έληνλε θηλεηηθόηεηα 

•Κέιπθνο πγξό 

•Κνηιηά ηεηακέλε ζπκπαγήο & πγξή 

•Θσξαθνθνηιηαθή κεκβξάλε ηζρπξή & δηαθαλήο 

•Μάηηα πιήξε, κειαλά, γπαιηζηεξά 

•Πόδηα ηζρπξά πξνζθνιιεκέλα ζην ζώκα θαη θάκπηνληαη δύζθνια 

•Σάξθα ιεπθε-ιεπθνθίηξηλε ζπκπαγήο 

•Οζκή ηδηάδνπζα, ειαθξά θαη επράξηζηε 



Μπλε καβοφρι 

Γεκάην θαβνύξη Άδεην θαβνύξη 



Για να μθ χάςει το καβοφρι τισ 
ποδολαβίδεσ ςτο βραςμό  

• ηνπνζέηεζε ζε παγσκέλν λεξό  
 

ή  
 

•  επζαλαζία κε λύμε 



Η ςωςτι παρουςίαςθ προϊόντοσ 
ςυμβάλλει ςτθν παραγωγι υπεραξίασ 

Διιεληθό Ιρζπνπσιείν Ιρζπνπσιείν ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην 



Προτάςεισ 

 

• Χαρακτθριςμόσ προϊόντων ωσ βιολογικών ? 
 

• Αξιοποίθςθ προγράμματοσ «καλάθι προϊόντων»  
 

 Προβολι 

 Επίκεςθ ςιματοσ ποιότθτασ ςτισ ςυςκευαςίεσ 
 

• Ερευνητικά προγράμματα (γενετικι ζρευνα κ.λπ.) 
 

• Αλιευτικόσ τουριςμόσ ? 



ασ ευχαριςτϊ 


