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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το 
υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία
(2007/2285(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη «Λευκή Βίβλο για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που 
έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία» 
(COM(2007)0279),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την προώθηση της 
υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης1,

– έχοντας υπόψη το δεύτερο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης της ΠΟΥ για μια πολιτική για τα 
τρόφιμα και τη διατροφή 2007-2012, το οποίο εγκρίθηκε από την περιφερειακή επιτροπή 
της ΠΟΥ για την Ευρώπη κατά τη συνεδρίασή της στο Βελιγράδι από τις 17 έως τις 20 
Σεπτεμβρίου 2007, καθώς και τον ευρωπαϊκό χάρτη για την καταπολέμηση της 
παχυσαρκίας που εγκρίθηκε από το περιφερειακό γραφείο της ΠΟΥ το 2006,

– έχοντας υπόψη τους στόχους που τέθηκαν από την ευρωπαϊκή υπουργική διάσκεψη της 
ΠΟΥ που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου 
2006, μαζί με τον ευρωπαϊκό χάρτη για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας,

– έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική για τη διατροφή, τη φυσική άσκηση και την 
υγεία, που εγκρίθηκε από την 57η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας στις 22 Μαΐου του 2004,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών της 3ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την «παχυσαρκία, τη 
διατροφή και τη σωματική άσκηση»,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνάντησης του περιφερειακού γραφείου της ΠΟΥ 
που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη το 2006 με αντικείμενο τη «σωματική άσκηση 
και την υγεία στην Ευρώπη: στοιχεία για την ανάληψη δράσης»,

– έχοντας υπόψη τη «Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό» (COM(2007)0391),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
(A6-0000/2008),

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA (2007)0019.
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία εξελίσσονται σε μια 
ολοένα και πιο σοβαρή επιδημία και αποτελούν σημαντικό παράγοντα των κυριότερων 
αιτιών νοσηρότητας στην Ευρώπη,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ΠΟΥ, άνω του 50% του ενήλικου πληθυσμού 
της Ευρώπης είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 3 εκατομμύρια παιδιά είναι παχύσαρκα και 
περίπου 22 εκατομμύρια είναι υπέρβαρα και ότι οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται με γοργούς 
ρυθμούς,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες διαβιούν σε ένα «παχυσαρκογενές» 
περιβάλλον, όπου η κατανάλωση προϊόντων υψηλής ενεργειακής πυκνότητας και ο 
καθιστικός τρόπος ζωής έχουν αυξήσει τον κίνδυνο της παχυσαρκίας,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική άσκηση αποτελεί το πρωταρχικό μέσο πρόληψης του 
υπερβολικού βάρους και σημειώνοντας με ανησυχία ότι ένας στους τρεις Ευρωπαίους δεν 
ασκείται καθόλου στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ ο μέσος Ευρωπαίος περνάει 
περισσότερες από πέντε ώρες ημερησίως καθήμενος,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον ευρωπαϊκό χάρτη για την καταπολέμηση της 
παχυσαρκίας, η ΠΟΥ έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη απτής προόδου όσον αφορά την 
καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας κατά τα επόμενα 4-5 έτη, με σκοπό την 
αντιστροφή της τάσης έως το 2015 το αργότερο,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία θα έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν με μια ολιστική προσέγγιση που θα καλύπτει τους διαφόρους τομείς της 
κυβερνητικής πολιτικής και τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, ιδίως το εθνικό και το 
τοπικό,

Η. λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική διάσταση του προβλήματος και ιδίως το γεγονός ότι 
τα υψηλότερα ποσοστά υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας καταγράφονται στις 
χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες· σημειώνοντας με ανησυχία ότι η παχυσαρκία 
επιδεινώνει ενδεχομένως τις ανισότητες όσον αφορά την υγεία και την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση,

Θ. εκτιμώντας θετικά όλες τις πολυμερείς πρωτοβουλίες υπέρ της ενίσχυσης του διαλόγου, 
της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της αυτορρύθμισης, όπως, επί παραδείγματι, 
την πλατφόρμα της ΕΕ για τη δράση υπέρ της διατροφής, της σωματικής άσκησης και της 
υγείας, καθώς και την ομάδα εργασίας για τον αθλητισμό και την υγεία και το ευρωπαϊκό 
δίκτυο σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας (Health Enhancing Physical 
Activity – HEPA),

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των διαφόρων παραδοσιακών κουζινών, οι οποίες πρέπει 
να διαφυλαχθούν ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και να προωθηθούν ως 
βέβαιες εναλλακτικές λύσεις ως προς την κουλτούρα του fast food και των 
προπαρασκευασμένων τροφίμων,
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ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδεινούμενη κατάσταση στον τομέα του μάρκετινγκ καθώς 
και το γεγονός ότι η διαφήμιση τροφίμων αντιστοιχεί στο ήμισυ περίπου του συνόλου των 
διαφημίσεων που προβάλλονται σε ώρες κατά τις οποίες παρακολουθούν τηλεόραση τα 
παιδιά και ότι τα τρία τέταρτα των διαφημίσεων αυτών προωθούν τρόφιμα υψηλής 
θερμιδικής και χαμηλής θρεπτικής αξίας· σημειώνοντας με ανησυχία τη χρήση νέων 
μορφών μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν όλα τα τεχνολογικά μέσα και ιδίως τα 
αποκαλούμενα «advergames» (διαφημιστικά παιχνίδια), περιλαμβανομένων των κινητών 
τηλεφώνων, των υπηρεσιών ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, των βιντεοπαιχνιδιών και 
των διαδραστικών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο,

1. χαιρετίζει τη Λευκή Βίβλο για τη διατροφή ως σημείο εκκίνησης για την αναχαίτιση της 
εξάπλωσης της παχυσαρκίας στον πληθυσμό της ΕΕ·

2. θεωρεί ότι μια πολυεπίπεδη και ολοκληρωμένη προσέγγιση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο 
για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας στην ΕΕ·

3. εγκρίνει τη σύσταση της «ομάδας υψηλού επιπέδου για τη διατροφή και τη σωματική 
άσκηση» και την καθιέρωση του συστήματος παρακολούθησης «ευρωπαϊκή έρευνα για 
την υγεία με συνεντεύξεις» (European Health Interview Survey – EHIS) ως 
αποτελεσματικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικών και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς για να βελτιώσουν τις γνώσεις και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

4. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο και την αποτελεσματικότητα της αυτορρύθμισης·

5. ζητεί, ωστόσο, πιο απτά μέτρα, ιδίως για τα παιδιά και τις ομάδες κινδύνου όπως οι 
ηλικιωμένοι, ιδίως δε για τις γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τους φτωχούς και τους 
ανέργους·

6. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Λευκή Βίβλος δεν περιλαμβάνει 
αυστηρά μέτρα για τη δραστική μείωση του ρυθμού αύξησης της παχυσαρκίας μέσα στα 
επόμενα 4-5 έτη, όπως έχει ζητήσει η ΠΟΥ·

7. καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να αναπτύξουν «κοινότητες φιλικές προς την 
άσκηση», ιδίως στο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού: τούτο μπορεί να επιτευχθεί 
με τον συνδυασμό της εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, με την οργάνωση των 
σχολείων, των δημόσιων μέσων μεταφοράς και των προσβάσιμων αθλητικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και διαβάσεων, 
αποφεύγοντας ταυτοχρόνως «περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου», όπως η 
συγκέντρωση εστιατορίων fast food, η παρουσία εμποδίων για τη σωματική άσκηση και η 
απουσία πεζοδρομίων, πάρκων και εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας· αναγνωρίζει ότι η 
μείωση της εγκληματικότητας αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της 
σωματικής άσκησης στην ύπαιθρο, ιδίως για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους· καλεί τους 
δήμους να προωθήσουν τη δημιουργία ενός δικτύου «πόλεων υπέρ ενός υγιεινού τρόπου 
ζωής», που θα οργανώνει κοινές δράσεις για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας·

8. τονίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει ηγετικό ρόλο για τη 
διαμόρφωση μιας κοινής προσέγγισης και την προώθηση του συντονισμού μεταξύ των 
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κρατών μελών· είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να παρασχεθεί σημαντική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε τομείς όπως η ενημέρωση των καταναλωτών, η διατροφική αγωγή, 
οι διαφημίσεις στα μέσα επικοινωνίας, η γεωργική παραγωγή και η επισήμανση των 
τροφίμων·

9. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί ειδική χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, προκειμένου να 
επιτραπεί στους φορείς αυτούς να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της μείωσης της 
παχυσαρκίας μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων, συστημάτων ενημέρωσης και 
επισήμανσης·

Προτεραιότητά μας: τα παιδιά

10. καλεί την Επιτροπή και όλους τους φορείς να θέσουν ως προτεραιότητα την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας από τα πρώτα στάδια της ζωής·

11. ζητεί τη διενέργεια ενημερωτικών εκστρατειών για την ενημέρωση των εγκύων σχετικά 
με τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής καθώς και τη σημασία του αποκλειστικού 
θηλασμού για τουλάχιστον έξι μήνες· σημειώνει ότι στα βρέφη που θηλάζουν για εννέα 
μήνες καταγράφεται συνολική μείωση του κινδύνου κατά 31%·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατευθυντήριες γραμμές που θα 
χαράξουν εμπειρογνώμονες σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της σωματικής άσκησης 
από την προσχολική κιόλας ηλικία, καθώς και τους τρόπους προώθησης της διατροφικής 
αγωγής ήδη από αυτό το πρώιμο στάδιο·

13. θεωρεί ότι τα μέτρα για την ενσωμάτωση της σωματικής άσκησης και της ισορροπημένης 
διατροφής στη συμπεριφορά ενός παιδιού πρέπει να λαμβάνονται καταρχάς στο επίπεδο 
του σχολείου· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διατροφικές πολιτικές στο σχολείο και για την προώθηση της διατροφικής αγωγής·

14. ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, τους τοπικούς φορείς και τις σχολικές αρχές να 
παρακολουθήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα και τη θρεπτική αξία των σχολικών 
γευμάτων και να επανεξετάσουν το μέγεθος των μερίδων· ζητεί να απαγορευθεί πλήρως 
στα σχολεία η πώληση τροφίμων και ροφημάτων υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, 
αλάτι και ζάχαρη· αντιθέτως, συνιστά τη διάθεση φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 
αυτόματα μηχανήματα πώλησης· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
περισσότερων ωρών από το σχολικό πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και να 
καταρτίσουν σχέδια για την κατασκευή νέων δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων·

15. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να απαγορευθεί στα σχολεία κάθε είδους χορηγία 
και διαφήμιση προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά· ζητεί 
από όλες τις αθλητικές οργανώσεις και ομάδες να δεσμευθούν, σε εθελοντική βάση, ότι 
θα προωθήσουν την ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική άσκηση και τις παροτρύνει 
να αποφεύγουν τη χορηγία και την προώθηση τροφίμων χαμηλής θρεπτικής αξίας·

16. χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ που επιτρέπει την παραγωγή περισσότερων 
φρούτων και λαχανικών προς διάθεση στα σχολεία, υπό την προϋπόθεση ότι ελέγχεται η 
ασφάλεια και η χημική ασφάλεια των προϊόντων αυτών· ζητεί τη μεγαλύτερη στήριξη της 
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παραγωγής βιολογικών προϊόντων·

17. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ όπως η δημιουργία του ιστοτόπου «Μικροί σεφ της 
ΕΕ» και η διοργάνωση της «ευρωπαϊκής ημέρας για την υγιεινή διατροφή και το υγιεινό 
μαγείρεμα» στις 8 Νοεμβρίου 2007· προτείνει τη διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών 
για την καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τη σχέση των προϊόντων υψηλής ενεργειακής 
πυκνότητας και του ισοδύναμου χρόνου σωματικής άσκησης που απαιτείται για την 
καύση των θερμίδων τους·

Ενημερωμένες επιλογές και διαθεσιμότητα υγιεινών προϊόντων

18. χαιρετίζει θερμά τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σε εθελοντική βάση από τους 
παραγωγούς για την εφαρμογή διατροφικών κριτηρίων κατά τον καθορισμό της σύνθεσης
των τροφίμων·

19. ζητεί την απαγόρευση των trans λιπαρών οξέων και παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
ακολουθήσουν ορθές πρακτικές για τον έλεγχο της περιεκτικότητας των τροφίμων στις 
διάφορες ουσίες (π.χ. περιεκτικότητα σε αλάτι)· ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να 
ισχύσουν ειδικές εξαιρέσεις για τα προϊόντα ΠΟΠ (προστατευόμενης ονομασίας 
προέλευσης) και τα προϊόντα ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωργικής ένδειξης), καθώς και για 
τα παραδοσιακά προϊόντα, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι πρωτότυπες συνταγές·

20. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη διανομή κουπονιών αγοράς φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών στους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα, ειδικά στους ηλικιωμένους και στις 
γυναίκες με παιδιά, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε εγκεκριμένες 
τοπικές αγορές τροφίμων, ώστε να διασφαλίζεται η διατροφική ποιότητα των προϊόντων,

21. καλεί τη βιομηχανία να επανεξετάσει το μέγεθος των ατομικών μερίδων, παρέχοντας ένα 
ευρύτερο φάσμα επιλογών σε μικρότερες μερίδες· καλεί τα σουπερμάρκετ, τα εστιατόρια 
και τις εταιρείες fast food να προωθήσουν τη διάθεση βιολογικών προϊόντων σε λογικές 
τιμές·

22. ζητεί από την Επιτροπή να επισπεύσει την αναθεώρηση της οδηγίας 90/496/ ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των 
τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες1, φροντίζοντας η επισήμανση να είναι 
ουσιαστική και να γίνεται εύκολα κατανοητή από τον καταναλωτή·

Μέσα επικοινωνίας και διαφήμιση

23. καλεί όλους τους φορείς στον τομέα των μέσων επικοινωνίας να λάβουν, σε εθελοντική 
βάση, μέτρα για την αποτροπή κάθε είδους πρακτικής μάρκετινγκ που αποσκοπεί στην 
προώθηση, μέσω των μέσων επικοινωνίας, «ανθυγιεινών τροφίμων» που έχουν ως στόχο 
τα παιδιά· καλεί όσους έχουν στην κατοχή τους δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να 
μην επιτρέπουν τη χρήση χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων για τη διαφήμιση τέτοιου 
είδους τροφίμων·

                                               
1 ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σελ. 40.



PE398.631v01-00 8/14 PR\700197EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

24. έχει επίγνωση της σημασίας των μέσων επικοινωνίας ως φορέων πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και πειθούς για την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή· ωστόσο, θεωρεί 
ανεπαρκή την εθελοντική προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην πρόταση οδηγίας σχετικά με 
τις «υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας χωρίς σύνορα»1·

25. ζητεί την καθιέρωση προστατευόμενων ωρών και περιορισμών για τις διαφημίσεις 
ανθυγιεινών τροφίμων που έχουν ως στόχο ειδικά τα παιδιά· είναι πεπεισμένο ότι θα 
έπρεπε επίσης να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πρόβλημα της κρυφής 
τοποθέτησης προϊόντων χαμηλής θρεπτικής αξίας σε ταινίες και κινούμενα σχέδια·

26. ζητεί τη συγκρότηση ενός ad hoc παρατηρητηρίου για τις διαφημίσεις στα μέσα 
επικοινωνίας που απευθύνονται σε παιδιά·

Υγειονομική περίθαλψη και έρευνα

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι χρειάζεται ευαισθητοποίηση των ιατρών-παθολόγων σχετικά 
με τον ουσιαστικό ρόλο τους στον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που κινδυνεύουν να 
αναπτύξουν υπερβολικό βάρος, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να αποτελέσουν τους 
βασικούς παράγοντες όσον αφορά την καταπολέμηση της επιδημίας της παχυσαρκίας·

28. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη πλήρους αναγνώρισης των «κλινικών διαιτολόγων» και 
«διατροφολόγων» ως επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την παρουσία ιατρών αυτών των ειδικοτήτων στα σχολεία και σε όλους τους 
χώρους εργασίας·

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις βέλτιστες ιατρικές πρακτικές καθώς και 
ενημερωτικές εκστρατείες για τους κινδύνους που σχετίζονται με την παχυσαρκία και 
ιδίως την κοιλιακή παχυσαρκία· παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει πληροφόρηση 
σχετικά με τους κινδύνους που συνεπάγονται οι δίαιτες που ακολουθούνται χωρίς ιατρική 
παρακολούθηση, ιδίως όταν περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας 
που λαμβάνονται χωρίς ιατρική συνταγή·

30. χαιρετίζει την ένταξη του «διαβήτη και της παχυσαρκίας» ως προτεραιότητας στο πλαίσιο 
του 7ου προγράμματος πλαισίου για την υγεία·

0

0      0

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

                                               
1 COM(2005)0646 και COM(2007)0170 - 2005/0260(COD).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το παγκόσμιο πρόβλημα του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας έχει λάβει πλέον 
διαστάσεις κανονικής επιδημίας, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να λάβουμε ξεκάθαρα μέτρα σε κάθε επίπεδο για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου. Η καταπολέμηση της παχυσαρκίας, ιδίως των παιδιών, πρέπει 
να αποτελέσει προτεραιότητα σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο και να λάβει 
τη μορφή συντονισμένης δράσης από μέρους των τοπικών αρχών, των σχολείων και των 
οικογενειών, στην οποία πρέπει επίσης να συμμετάσχουν η βιομηχανία και οι επαγγελματίες 
των τομέων της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Η παχυσαρκία είναι μία από τις σοβαρότερες αιτίες θανάτου και σχετίζεται μάλιστα με 
πολλές χρόνιες νόσους, όπως ο διαβήτης τύπου 2, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η υψηλή 
αρτηριακή πίεση, η στεφανιαία νόσος και ορισμένες μορφές όγκων.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, περισσότεροι από 1 000 εκατομμύρια 
άνθρωποι είναι υπέρβαροι και περισσότερα από 300 εκατομμύρια είναι υπέρβαροι. Στην 
Ευρώπη, η κλίμακα του φαινομένου είναι ακόμη πιο ανησυχητική: περισσότερο από το ήμισυ 
του πληθυσμού της Ευρώπης είναι υπέρβαρο και περίπου το 6% των δαπανών που 
σχετίζονται με την υγεία συνδέονται άμεσα με την παχυσαρκία.

Η παιδική παχυσαρκία καλπάζει (υπάρχουν 22 εκατομμύρια υπέρβαρα παιδιά στην Ευρώπη)· 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει, ως εκ τούτου, να δοθεί στον στόχο που έχει θέσει η ΠΟΥ για 
αναχαίτιση της αύξησης των επιπέδων παχυσαρκίας εντός των επόμενων τεσσάρων ή πέντε 
ετών, ώστε να αντιστραφεί η τάση έως το 2015.

Είμαι πεπεισμένη ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσω του 
συντονισμού των ευρωπαϊκών πολιτικών για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και ότι μια 
οδός για την επίτευξη σημαντικής προόδου είναι η αναζήτηση και η ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τον λόγο αυτόν, χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για την παχυσαρκία που θα καλύπτει όλες τις πολιτικές και τα διάφορα επίπεδα 
διοίκησης. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι παρομοίως απαραίτητη για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Εντούτοις –και συνεκτιμώντας ιδίως τις απόψεις που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμα 
σχετικά με τη Λευκή Βίβλο (P6_TA (2007)19)– φρονώ ότι το κείμενο της Λευκής Βίβλου θα 
έπρεπε να είναι πιο συγκεκριμένο ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό ευρωπαϊκών 
νομοθετικών μέτρων που, εάν ήταν πιο ξεκάθαρα, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

Συμμερίζομαι την άποψη ότι η πολυτομεακή συνεργασία με τη βιομηχανία θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε σημαντικές προόδους. Η επιλογή που προέκρινε η Επιτροπή, ήτοι η πλατφόρμα 
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της ΕΕ για τη δράση υπέρ της διατροφής, της σωματικής άσκησης και της υγείας, θα συμβάλει 
αναμφίβολα στη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων στην εφαρμογή των πρακτικών που 
θα μπορούσαν να επιτρέψουν την προσεκτικότερη αξιολόγηση του θερμιδικού περιεχομένου 
των προϊόντων. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, τα μέτρα που προτείνονται είναι ανεπαρκή: η 
στάση αναμονής, σύμφωνα με την οποία η αποτελεσματικότητα της προσέγγισης που 
προτείνεται θα εξεταστεί το 2010, δεν συμβαδίζει με τον στόχο της μείωσης των ποσοστών 
της παιδικής παχυσαρκίας εντός της επόμενης πενταετίας, όπως πρότεινε η ΠΟΥ στο δεύτερο 
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης της ΠΟΥ για μια πολιτική για τα τρόφιμα και τη διατροφή 2007-
2012.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2007 για την πλατφόρμα δράσης της ΕΕ, 31 μέλη της 
πλατφόρμας έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν 203 μέτρα πολιτικής. Όσον αφορά τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί (34% από τους παραγωγούς, 24% από τις ΜΚΟ και 14% 
από τον τομέα της διανομής), το υψηλότερο ποσοστό σχετίζεται με «την προώθηση ενός 
υγιεινού τρόπου ζωής», «την εκπαίδευση και τη διατροφή» και τη «σωματική άσκηση».

Οι δεσμεύσεις όσον αφορά την επισήμανση για τις τροφικές ιδιότητες (17%) και τη 
διαφήμιση και το μάρκετινγκ (11%) είναι σημαντικές και θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη μου, 
να οδηγήσουν σε ενδιαφέρουσες προτάσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για 
τη θέσπιση δεσμευτικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας –κάτι που δεν μπορούμε να αναβάλουμε 
περισσότερο– προκειμένου να αναθεωρηθούν οι διατάξεις σχετικά με την επισήμανση για τις 
τροφικές ιδιότητες και τη διαφήμιση.

Όπως έχουν ήδη επισημάνει και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της Επιτροπής, στην ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα δράσης θα έπρεπε να συνεισφέρουν και οι αθλητικές οργανώσεις, ενδεχομένως 
δεσμευόμενες να μην δέχονται χορηγίες που σχετίζονται με προϊόντα υψηλής θερμιδικής 
αξίας.

Παραμένοντας στο πλαίσιο της εθελοντικής προσέγγισης, η εισηγήτρια χαιρετίζει τη 
συγκρότηση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση, η οποία 
θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να ενθαρρύνουν ορθές 
πρακτικές. Θα έπρεπε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση πολιτικών 
που στοχεύουν στη μείωση της περιεκτικότητας διατροφικών ουσιών που, εάν 
καταναλώνονται σε υπερβολικές ποσότητες, θα μπορούσαν να είναι βλαβερές για την υγεία: 
ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί κατ’ εμέ ο νόμος που θεσπίστηκε στη Δανία το 2003 και 
περιορίζει στο 2% την περιεκτικότητα των τροφίμων σε τρανς λιπαρά, ποσοστό που πολλοί 
βουλευτές του ΕΚ έχουν επανειλημμένως προτείνει να τεθεί ως στόχος προς επίτευξη από 
όλα τα κράτη μέλη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι πολιτικές για τη μείωση της 
περιεκτικότητας σε αλάτι· επί παραδείγματι στην Ιρλανδία, τέτοιες πολιτικές προωθεί η 
Εθνική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (FSAI), με σκοπό την επίτευξη ημερήσιας 
πρόσληψης 6 γραμμαρίων έως το 2010. Στο πλαίσιο της ομάδας υψηλού επιπέδου, τα κράτη 
μέλη θα μπορούν να ανταλλάσσουν τέτοιες εμπειρίες και να τις διαδίδουν μεταξύ τους.

Η κοινωνική πτυχή

Υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα παραγόντων που συμβάλουν στην κακή διατροφή, στον 
υποσιτισμό και στην παχυσαρκία· και το κόστος, η διαθεσιμότητα και οι γνώσεις είναι 
αναμφίβολα κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ένα 
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γεγονός που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η τιμή ενός προϊόντος 
διατροφής βρίσκεται σε αντίστροφη σχέση με την ποιότητά του.

Ειδικά, όσον αφορά τις γυναίκες, δεν είναι τυχαίο ότι τα ποσοστά παχυσαρκίας είναι περίπου 
έξι φορές υψηλότερα στα φτωχά στρώματα από ό,τι στα πιο ευκατάστατα.

Δεν χωρά αμφιβολία ότι η προτίμηση για τρόφιμα πολύ υψηλής θερμιδικής, αλλά χαμηλής 
θρεπτικής αξίας υπαγορεύεται συχνά από οικονομικούς λόγους.

Για τον λόγο αυτόν, φρονώ ότι θα έπρεπε να παρασχεθεί βοήθεια υπό τη μορφή κουπονιών 
που θα χορηγούνται σε άτομα που ανήκουν σε μη προνομιούχες ομάδες. Επιπροσθέτως, 
πρέπει να δημιουργηθούν αγορές τροφίμων, ιδίως στις φτωχότερες γειτονιές, προκειμένου να 
πωλούνται υγιεινά φυσικά προϊόντα (ιδίως φρούτα και λαχανικά) σε τιμή καθορισμένη βάσει 
κοινωνικών κριτηρίων («κοινωνική τιμή») και παράλληλα θα προσφέρονται όλες τις 
απαραίτητες εγγυήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Παιδιά

Μία από τις προτεραιότητες της Λευκής Βίβλου θα έπρεπε να είναι η μείωση της παιδικής 
παχυσαρκίας. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η υγεία των μελλοντικών γενιών μας.

Ο θηλασμός, η αγωγή όσον αφορά τις διατροφικές επιλογές και, προπαντός, η σωματική 
άσκηση, ήδη από την προσχολική ηλικία, αποτελούν αποφασιστικούς παράγοντες για την 
υγιή ανάπτυξη.

Τον πρωτεύοντα ρόλο στην αγωγή –και σε ό,τι αφορά τη διατροφή– έχουν οι γονείς και η 
οικογένεια και, για τον λόγο αυτόν, θα έπρεπε να τους προσφέρεται στήριξη μέσα από 
εκτεταμένες ειδικές ενημερωτικές εκστρατείες των εθνικών και τοπικών αρχών υγείας, καθώς 
και των διάφορων κλάδων της βιομηχανίας.

Ωστόσο, δεδομένου ότι, όσο μεγαλώνουν, τα παιδιά περνούν ολοένα και περισσότερο χρόνο 
στο σχολείο, τα σχολεία θα μπορούσαν να καταστούν ένα κομβικό σημείο μιας 
ολοκληρωμένης δράσης για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

Καταρχάς, τα κράτη μέλη πρέπει να φροντίσουν απαραιτήτως για την καθιέρωση 30λεπτης 
υποχρεωτικής σωματικής άσκησης των παιδιών ημερησίως, όπως συνιστά η ΠΟΥ. Για τον 
σκοπό αυτόν, πρέπει να διατίθεται καθημερινά επαρκής χρόνος για τη φυσική αγωγή.

Θα έπρεπε επίσης να ληφθούν και άλλα μέτρα, όπως: η επανεξέταση του μεγέθους των 
μερίδων και ο έλεγχος της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των σχολικών γευμάτων· η 
χρήση του κυλικείου του σχολείου ως χώρου για τη διάδοση γνώσεων σχετικά με τη σωστή 
διατροφή· η εξασφάλιση ευρύχωρων εγκαταστάσεων για την ενθάρρυνση της σωματικής 
άσκησης στα διαλείμματα (παιδικές χαρές και γυμναστήρια, τα οποία θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμα και εκτός σχολικών ωρών)· η σχεδίαση των προγραμμάτων των μαθημάτων 
φυσικών επιστημών κατά τρόπο που να περιλαμβάνουν τη μελέτη και την κατανόηση της 
διατροφής και των συναφών με αυτή διαδικασιών· η απαγόρευση της πώλησης τροφίμων με 
υπερβολική περιεκτικότητα σε λιπαρά, αλάτι ή ζάχαρη στα σχολικά κυλικεία και, κατά κύριο 
λόγο, στα αυτόματα μηχανήματα πώλησης· και η οργάνωση μιας σχολικής υπηρεσίας για τη 
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συνοδεία των παιδιών που μετακινούνται από και προς το σχολείο περπατώντας.

Επιπλέον, στους χώρους των σχολείων, όπως και στους χώρους εργασίας, πρέπει να υπάρχει 
ένας διατροφολόγος ή διαιτολόγος.

Είναι επίσης σημαντικό, κατά την άποψή μου, να αποφευχθεί κάθε είδους διαφήμιση 
ανθυγιεινών προϊόντων διατροφής, περιλαμβανομένης της χορηγίας εκδηλώσεων ή της 
διανομής τέτοιων προϊόντων ως δώρων ή δωρεάν δειγμάτων έξω από τα σχολικά κτίρια.

Από την άλλη πλευρά, η εισηγήτρια εκφράζει την ανησυχία της για τις περιπτώσεις, κατά 
κύριο λόγο σε μη ευρωπαϊκές χώρες, όπου κάποια σχολεία προχώρησαν ακόμα και στην 
ένταξη του δείκτη μάζας σώματος στην τελική εκτίμηση των επιδόσεων των μαθητών. 
Φρονώ ότι η ιδέα αυτή οδηγεί στον αδικαιολόγητο στιγματισμό της παχυσαρκίας και 
τροφοδοτεί αθέμιτες διακρίσεις κατά παιδιών που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα 
κοινωνικοποίησης επειδή είναι υπέρβαρα.

Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να παροτρύνουμε τα παιδιά να ενταχθούν σε μια θετική 
διαδικασία, ενθαρρύνοντάς τα με τον τρόπο αυτόν να τρώνε με μέτρο.

Επιπροσθέτως, η βιομηχανία θα έπρεπε να δεσμευθεί, σε εθελοντική βάση, να μειώσει το 
θερμιδικό περιεχόμενο ή το μέγεθος των μερίδων των προϊόντων που απευθύνονται κατά 
κύριο λόγο στα παιδιά.

Τέλος, όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού για τους ισχυρισμούς υγείας των 
τροφίμων, θα ήθελα, επί τη ευκαιρία της έκθεσης αυτής, να επαναλάβω πως η Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και η Επιτροπή οφείλουν κατά απόλυτη 
προτεραιότητα να αξιολογούν επί επιστημονικής βάσεως τους ισχυρισμούς για τις υγιεινές 
ιδιότητες των παιδικών τροφίμων, με σκοπό κυρίως να αποτρέπεται η προώθηση μη 
ισορροπημένων διατροφικά προϊόντων βάσει ψευδών ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητές 
τους.

Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία

Η εισηγήτρια πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα υπέρ των 
ευάλωτων ομάδων, όπως είναι επί παραδείγματι οι ηλικιωμένοι, ειδικά όσοι ζουν μόνοι, που 
πάσχουν από προβλήματα σχετιζόμενα με τον υποσιτισμό, την αφυδάτωση κ.λπ.. Θα έπρεπε 
να διενεργηθούν εκστρατείες για την ενημέρωση των γυναικών που βρίσκονται στην 
εμμηνόπαυση σχετικά με την ανάγκη να ελέγχουν το βάρος τους, ώστε τα αποθέματα λίπους 
που σχετίζονται με τις ορμόνες να μην μετατραπούν σε κοιλιακό κυρίως πάχος, καθώς αυτό 
θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους.

Τα άτομα με αναπηρία θα έπρεπε να έχουν ειδικές υπηρεσίες, εγκαταστάσεις και 
προγράμματα που θα τους δίνουν την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να συμμετέχουν σε αθλητικές 
και κινητικές δραστηριότητες.
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Τοπικές αρχές

Η πρόληψη της παχυσαρκίας καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα 
υγείας: έχει σημαντικές πολιτιστικές και κοινωνικές επιπτώσεις που δεν μπορούμε να 
αγνοήσουμε.

Πρέπει, κατά συνέπεια, να εφαρμοστεί μια συνολική προσέγγιση σε πολλά επίπεδα, με 
πρωταγωνιστές τις τοπικές αρχές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών.

Πρέπει να επανεξεταστεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στα 
πάρκα, στα δημοτικά γυμναστήρια και γήπεδα, στους ποδηλατοδρόμους ή τα ενεργά μέσα 
μεταφοράς, με σκοπό την παροχή των μέσων για τακτική καθημερινή σωματική άσκηση.

Θα μπορούσαμε ίσως να πειραματιστούμε και με τρόπους ελέγχου της συγκέντρωσης 
εστιατορίων fast food στην ίδια περιοχή, διαθέτοντας τον απαραίτητο χώρο σε μικρά 
καταστήματα πώλησης βιολογικών ή παραδοσιακών προϊόντων.

Οι τοπικές αρχές θα έπρεπε, για τον λόγο αυτόν, να προαγάγουν ενεργά έναν υγιεινό τρόπο 
ζωής που θα προσανατολίζεται προς την κατανάλωση κατόπιν ενημέρωσης. Η ΕΕ θα έπρεπε, 
επιπροσθέτως, να στηρίξει τη δημιουργία δικτύων πόλεων που στόχο θα έχουν να πείσουν 
τους πολίτες τους για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης.

Βοήθεια στις ΜΜΕ

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ΜΜΕ και των λοιπών φορέων που 
δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πρόοδος, ιδίως όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη 
υγιεινών και θρεπτικών νέων προϊόντων, εάν δεν παρασχεθούν στους βασικούς φορείς 
προώθησης της αλλαγής αυτής τα μέσα – μεταξύ άλλων και οικονομικά – που χρειάζονται 
για να συντελεστεί η εν λόγω αλλαγή.

Προτείνω, για τον λόγο αυτόν, ειδικά μέτρα στήριξης που θα ενθαρρύνουν και θα βοηθήσουν 
τις ΜΜΕ να βελτιώσουν τα ίδια τα προϊόντα τους ή την ενημέρωση των καταναλωτών για τη 
διατροφική τους αξία.

Αθλητισμός

Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αθλούνται, σύμφωνα με τις 
συστάσεις της ΠΟΥ, για τουλάχιστον 30 λεπτά ημερησίως. Οι πρωτοβουλίες που 
παρουσιάζονται στη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό και η συνεργασία με αθλητικές ενώσεις 
θα μπορούσαν να παράσχουν στην ΕΕ μια ευκαιρία να χαράξει αποτελεσματικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη σωματική άσκηση και να τις συμπεριλάβει σε όλα τα 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα, ιδίως στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την 
έρευνα, στο πρόγραμμα για την υγεία 2008-2013, στο πρόγραμμα Νεολαία εν Δράσει, στο 
πρόγραμμα Ενεργός Πολίτης, καθώς και στο LIFE+, για την προώθηση της σωματικής
άσκησης στο φυσικό περιβάλλον.
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Έχει επίσης ζωτική σημασία, όπως έχει επισημανθεί από πολλούς, η πιο ενεργή 
εκπροσώπηση των αθλητικών οργανώσεων στην πλατφόρμα δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, 
τη σωματική άσκηση και την υγεία.

Έρευνα

Η εισηγήτρια χαιρετίζει το γεγονός ότι ο «διαβήτης και η παχυσαρκία» έχουν περιληφθεί 
στους ερευνητικούς τομείς προτεραιότητας του εβδόμου προγράμματος πλαισίου. Το κλειδί 
έγκειται στον προσδιορισμό των αιτιών της παχυσαρκίας, των ιικών και γενετικών 
παραγόντων που πιστεύεται ότι συντελούν σε αυτή, καθώς και του ρόλου ορισμένων ουσιών 
(επί παραδείγματος, του όξινου γλουταμινικού νατρίου).

Άλλες οδοί που μπορούν να διερευνηθούν είναι οι ιατρικές αγωγές και οι κλινικές μέθοδοι 
για την πρόληψη και τη θεραπεία της παχυσαρκίας, οι οποίες θα έπρεπε πάντοτε να 
βασίζονται στη μέγιστη προστασία της υγείας του ασθενούς.

Διαφήμιση

Από πολλές μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι ένας από τους παράγοντες που συντελούν στην 
παχυσαρκία, ιδίως των παιδιών, είναι οι διαφημίσεις προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε 
λίπος, ζάχαρη ή αλάτι. Πέρα από τη μετάδοσή της στην τηλεόραση, η διαφήμιση που έχει ως 
στόχο τα παιδιά γίνεται μέσω κινητών τηλεφώνων και του Διαδικτύου, μπορεί δε να λάβει τη 
μορφή χορηγίας αθλητικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συχνά, για να έχει 
αποτελεσματικότητα το μήνυμα, χρησιμοποιούνται χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων ή 
διασημότητες. Παρότι εκτιμώ τις προσπάθειες αυτορρύθμισης της βιομηχανίας και των
μέσων επικοινωνίας, δεν πιστεύω ότι ο συμβιβασμός που προτείνεται στην οδηγία για την 
«τηλεόραση χωρίς σύνορα» μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός. Θα προτιμούσα να 
θεσπιστούν περιορισμοί του όγκου της διαφήμισης που απευθύνεται στα παιδιά και των 
ζωνών τηλεθέασης κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η προβολή τους.

Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα είναι πρόθυμη να επανεξετάσει τη στρατηγική για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας, προκειμένου να ληφθούν ειδικά υπόψη οι επιπτώσεις της 
διαφήμισης και του μάρκετινγκ.

Προστασία των παραδοσιακών προϊόντων

Όσον αφορά τα ευρύτερο ζήτημα της προστασίας των παραδοσιακών προϊόντων, αισθάνομαι 
πως είναι καθήκον μου να επισημάνω ότι τα προϊόντα αυτά πρέπει να προστατευθούν, καθότι 
ανήκουν στην παραδοσιακή πολιτιστική κληρονομικά των λαών της Ευρώπης. Για τον λόγο 
αυτόν, πιστεύω ότι οι παραδοσιακές συνταγές θα έπρεπε να διαφυλαχθούν, ακόμη και αν η 
πρόθεση είναι η αλλαγή της σύνθεσης των προϊόντων με σκοπό την καταπολέμηση της 
παχυσαρκίας.
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