
Τι είναι τροφική αλλεργία;

Πρόκειται για αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος του ανθρώπινου οργανισμού απέναντι σε συγκεκρι-
μένες πρωτεΐνες οι οποίες φυσιολογικά δεν είναι
επικίνδυνες. Οι πρωτεΐνες αυτές ονομάζονται αλλεργιο-
γόνα.

Τι είναι τροφική δυσανεξία;

Συνήθως συγχέεται με την τροφική αλλεργία. Τροφική
δυσανεξία είναι η κατάσταση κατά την οποία ο ανθρώ-
πινος οργανισμός αδυνατεί να απορροφήσει τα θρε-
πτικά συστατικά των τροφίμων και να τα χρη       σιμοποιήσει
φυσιολογικά για τις καθημερινές του λειτουργίες. Αυτό
οφείλεται είτε σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
τροφίμου (π.χ. στη φαρμακολογική δράση ουσιών όπως
η καφεΐνη) είτε σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οργα-
νισμού του ατόμου (π.χ. η ανεπάρκεια ενζύμων όπως
αυτή της λακτόζης, με αποτέλεσμα να προκαλείται δυ-
σανεξία στα γαλακτοκομικά).

Συνήθη συμπτώματα αλλεργιών

Οι αλλεργιογόνες ουσίες αφού καταναλωθούν ενδέχεται
να προκαλέσουν διαφόρων ειδών συμπτώματα. Τα πιο
συνηθισμένα συμπτώματα τροφικής αλλεργίας είναι
φαγούρα, κόκκινα μάτια που τρέχουν, κλειστή μύτη ή
ρινική καταρροή, φτάρνισμα και εξανθήματα στο
δέρμα. Πιο σπάνια εκδηλώνεται με οίδημα (φούσκωμα)
στα χείλη ή τη γλώσσα, δύσπνοια, εκδήλωση συμπτω-
μάτων άσθματος ή/ και αναφυλακτικό σοκ.

Σήμανση αλλεργιογόνων ουσιών 
στα τρόφιμα

Η σήμανση των αλλεργιογόνων ουσιών είναι ιδιαίτερα
σημαντική στις ευαίσθητες για αλλεργίες ομάδες του
πληθυσμού. Σύμφωνα με τις Οδηγίες 2003/89/ΕΚ και
2006/142/ΕΚ τα ακόλουθα συστατικά όταν περιέχονται
στη σύσταση του τροφίμου πρέπει απαραιτήτως να
αναγράφονται στη σήμανσή του:

1. Σιτηρά που περιέχουν

γλουτένη 

2. Καρκινοειδή

(θαλασσινά με κέλυφος,

π.χ. καβούρια, γαρίδες,

αστακοί) 

3. Αραχίδες 

4. Σόγια

5. Γάλα 

(συμπε ριλαμβα νομένης της λακτόζης) 

6. Καρποί με κέλυφος 

(π.χ. αμύγδαλα, καρύδια κ.τ.λ.) 

7. Αυγά 

8. Ψάρια 

9. Σέλινο 

10. Μουστάρδα 

11. Σπόροι σουσαμιού 

12. Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις (SO2) 

13. Λούπινο 

14. Μαλάκια

Σε περίπτωση που υπάρχει η υποψία επιμόλυνσης του
προϊόντος από αλλεργιογόνες ουσίες τότε πρέπει να
υπάρχει η σήμανση:

«Μπορεί να περιέχει ίχνη...»

ή

«Πιθανόν να περιέχει ίχνη...»

ή

«Παρασκευάζεται σε υποστατικό που
επεξεργάζεται .....»

Πώς θα καταλάβω αν το τρόφιμο που αγοράζω
έχει αλλεργιογόνες ουσίες; 

Όταν τα αλλεργιογόνα αποτελούν μέρος των συστατι-
κών ενός προϊόντος αυτά θα πρέπει να αναγράφονται
στη σήμανση ως μέρος των συστατικών ή/ και ξεχωρι-
στά π.χ.

Υπάρχει καθορισμένη ποσότητα τροφίμου που
μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση;

Ακόμη και η ελάχιστη ποσότητα αλλεργιογόνου ή και
απλά η επαφή με συγκεκριμένο τρόφιμο  (π.χ. δύο σπό-
ροι σουσαμιού) μπορεί να προκαλέσει σοβαρά αλλερ-
γικά συμπτώματα στις ευαίσθητες για αλλεργίες ομάδες
του πληθυσμού. Λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων στις
συγκεντρώσεις που μπορούν να προκαλέσουν αλλερ-
γική αντίδραση, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί μια μέ-
γιστη αποδεκτή συγκέντρωση αλλεργιογόνου στο
τρόφιμο.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γ ΙΑ 
ΤΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ



Τι είναι και πού βρίσκεται κρυμμένη η γλουτένη;

Η γλουτένη είναι η κύρια πρωτεΐνη των γνωστότερων
δημητριακών. Βρίσκεται στο σιτάρι, στη σίκαλη, το κρι-
θάρι, τη βρώμη και τα προϊόντα που παράγονται με
βάση τα σιτηρά αυτά. 

Τι είναι τα προϊόντα Gluten Free (χωρίς γλουτένη)
και από ποιους χρησιμοποιούνται; 

Είναι τα προϊόντα τα οποία σύμφωνα με τους παρα-
σκευαστές τους δεν περιέχουν γλουτένη. Τέτοια προϊόντα
υπάρχουν αρκετά στο εμπόριο και χρη σιμο ποιούνται συ-
νήθως από άτομα που πάσχουν από κοιλιοκάκη ή δυ-
σανεξία στη γλουτένη. 

αλλεργία στο γάλα και νηστίσιμα προϊόντα. 
Πόσο ασφαλή είναι; 

Κάποια τρόφιμα (π.χ. τυριά και πίτσες) που πωλούνται
ως νηστίσιμα πιθανόν να περιέχουν στα συστατικά τους
καζεϊνικό νάτριο. Το καζεϊνικό νάτριο αποτελεί μία από
τις κύριες πρωτεΐνες του γάλακτος, με αποτέλεσμα
άτομα με αλλεργίες στις πρωτεΐνες γάλακτος να κινδυ-
νεύουν.

Σ Y ν ο Π Τ ι κ α
l Η διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή απαιτεί

σωστή και λεπτομερή πληροφόρηση για τα συ-
στατικά των τροφίμων που επιλέγει να βάλει στο
πιάτο του. Αυτό καθίσταται απόλυτα αναγκαίο
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα τρόφιμα πε-
ριέχουν αλλεργιογόνες ουσίες. 

l Οι εταιρείες παρασκευής τροφίμων είναι υποχρε-
ωμένες να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα
ακριβή συστατικά των προϊόντων τους, ειδικά
όταν υπάρχει υποψία ότι υπάρχουν ίχνη αλλερ-
γιογόνων ουσιών στα τρόφιμα.

l Η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία είναι αυστη-
ρές, καθότι οι παρενέργειες ενός αδήλωτου (έστω
και ακούσια) αλλεργιογόνου σε τρόφιμο μπορεί
να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στην υγεία του
καταναλωτή, ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο τη
ζωή του.
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Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Εκτύπωση: Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Τυπώ
θηκε σε ανακυκλω

μένο χαρτί

Αλλεργιογόνες 
ουσίες

Η κρυμμένη απειλή 
στα τρόφιμα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ!
Διάβαζε προσεκτικά τη σήμανση 

των τροφίμων. 

Έχεις το δικαίωμα στη σωστή ενημέρωση!  

GLUTEN FREE

Εργαστήριο Ανίχνευσης 
Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών & 

Αλλεργιογόνων ουσιών στα τρόφιμα
Τηλ.: + 357 22 809442

Τηλεομοιότυπο: +357 22 809455
Ιστοσελίδα: www.moh.gov.cy/sgl

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕργαΣΤΗριο ανιχνΕΥΣΗΣ  γΕνΕΤικα 
ΤροΠοΠοιΗμΕνων οργανιΣμων & αλλΕργιογονων

οΥΣιων ΣΤα Τροφιμα ΤοΥ γΕνικοΥ χΗμΕιοΥ
ΤοΥ κραΤοΥΣ

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007 και από το 2010
είναι διαπιστευμένο εργαστήριο. Διασφαλίζει το δι-
καίωμα του καταναλωτή για την  ορθή ενημέρωση και
ασφάλεια μέσω των συστηματικών ελέγχων στην
αγορά, στις αποθήκες εισαγωγέων και κατά την εισα-
γωγή. Ο έλεγχος διενεργείται σε συνεργασία με τις Ια-
τρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.


