Συσκευασία τροφίμων και ανθρώπινη
υγεία - Ενημερωτικό δελτίο.
Η συσκευασία των τροφίμων είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντα
ς για την προστασία και τον χειρισμό από την παραγωγή στην άμεση κατ
ανάλωση. Ωστόσο, η συσκευασία μπορεί να αποτελέσει πηγή χημικής μ
όλυνσης για τα τρόφιμα.
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Τα γεγονότα

ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ;
Μια συσκευασία τροφίμων αποτελείται από πολλά διαφορετικά υλικά
(ή και συνδυασμούς υλικών) π.χ. πλαστικά, χαρτί και χαρτόνι, μέταλλ
α, γυαλί, κόλλες, επικαλύψεις, μελάνια εκτύπωσης.
Τα αντικείμενα/υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα - της συσκ
ευασίας και μη - είναι γνωστά ως "είδη επαφής με τρόφιμα".
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Τα γεγονότα

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΦΓΗΤΟΥ;

Ορισμένες χημικές ουσίες μεταφέρονται από τη συσκευασία τ
ροφίμων στο τρόφιμο. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται χημική
μετανάστευση.

Το υλικό συσκευασίας, το είδος τροφίμου η θερμοκρασία και ο
χρόνος αποθήκευσης αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν
τη μετανάστευση χημικών ουσιών.

Τα γεγονότα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ

Οι καταναλωτές εκτίθενται συνεχώς σε μείγματα χημικών που μετακινούνται από συ
σκευασίες τροφίμων.
Ορισμένες χημικές ουσίες που βρίσκονται συνήθως στη συσκευασία τροφίμων έχο
υν συσχετιστεί με ορισμένες ασθένειες. Η τοξικότητα πολλών χημικών ουσιών που
χρησιμοποιούνται στη συσκευασία τροφίμων δεν είναι πλήρως κατανοητή ή ακόμη
και εντελώς άγνωση.
Αυτά τα κενά γνώσης ενδέχεται να παρεμποδίσουν την πλήρη αξιολόγηση της ασφ
άλειας των συσκευασιών τροφίμων.

Τα γεγονότα
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σε πολλές χώρες, η νομοθεσία απαιτεί ότι η συσκευασία δεν
πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη χημική ασφάλεια των τροφίμων.
Ωστόσο, η νομοθεσία δεν παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το
ν τρόπο εκπλήρωσης αυτών των απαιτήσεων.

Τι μπορείς να κάνεις?
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

Η χημική μετανάστευση αυξάνετ
αι σε υψηλότερες θερμοκρασίες.
Ζέσταμα τροφών (στο φούρνο μι
κροκυμμάτων) σε κατάλληλα αδ
ρανή δοχεία.

Γενικά, τα επίπεδα μετανάστευσ
ης αυξάνονται με το πέρασμα το
υ χρόνου. Περιορίστε τη μετανά
στευση μειώνοντας τον χρόνο α
ποθήκευσης των τροφίμων.

Οι μικρές μορφές συσκευασίας έχ
ουν μεγάλη αναλογία επιφάνειας π
ρος όγκο και επιτρέπουν υψηλ
ότερα επίπεδα μετανάστευσης. Απ
οφύγετε μικρά μεγέθη μερίδων.

Πολλές χημικές ουσίες μεταναστ
εύουν σε υψηλότερα επίπεδα σ
ε λιπαρά ή όξινα τρόφιμα σε σχέ
ση με τρόφιμα που περιέχουν π
ολύ νερό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε: www.foodpackagingforum.org/reducing-chemical-exposure

Το Φόρουμ για τη συσκευασία τροφίμων αυξάνει την ευαισθητοπ
οίηση για την ασφαλή συσκευασία τροφίμων. Με τη διαβίβαση π
ληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία που ενδεχο
μένως προέρχονται από συσκευασίες τροφίμων, στοχεύουμε στη
ν προστασία της δημόσιας υγείας.
Ο ιστότοπός μας παρέχει τα τελευταία νέα, τα συνοπτικά άρθρα και τις βασικές γνώσεις σ
χετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τη συσκευασία τροφίμων και την ανθρώπινη υγεία.

Μείνετε ενημερωμένοι: Foodpackagingforum.org

