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Food Allergens Lab is a Greek-Cypriot company (located in 
Crete, Athens ,Cyprus & Poland, dedicated to laboratory 
analysis of food and feedstuffs and provision of food services 
related with training and inspection/auditing). There are 3 
accredited and ISO certified labs and a new lab ( the fourth) 
in Central Europe from February 2016.

◦ Its activities have been initiating providing specialized 
seminars and workshops on Food safety topics such as Food 
Hygiene, EU Food Law (eg Reg.178/2002, EU hygiene 
package), Traceability, Food Allergens, Food Safety and 
Quality Management issues etc

◦ Food Allergen Laboratory is certified against ISO ISO17025 for 
food testing in honey,fruits, olive oil & olives, wines,milk,meat, 
cereals,water,  packed foods, feed and for Genetically 
Modified Organisms. 



CY-GR-PL:FOOD ALLERGEN LAB ΤΕΑΜ of 22
15 M.Sc, 2 PhD, 2 Post Docs

◦ Varlamos Andreas, Chem. Engineer M.Sc in Food Safety (Chair of EFSA SP)

◦ Siragakis, George, Chemist M.Sc(CEN Wg12 Greek Representative)

◦ Politis Manolis, Molecular Biologist M.Sc (Crete Lab Manager)

◦ Georgiou Konstantina, Agronomist MSc (Cyprus Lab QA Manager)

◦ Christofakis Manos, Chemist Biotechnologist M.Sc (U of Crete)

◦ Salasidis Lefteris Food Technologist (TEI of Larisa)

◦ Lioliou Eirini, Agronomist Animal Production M.Sc Food Chemistry

◦ Barszczewska Kasia M.Sc (Molecular Lab Manager)

◦ Dr Miliadis George, Chemist PhD (ex Benakio Institute)

◦ Paraskevaidi Kleopatra, Agronomist M.Sc Food technologist

◦ Christodoulou Elena Food Technologist (TEI Th)(Cyprus Lab Manager)

◦ Chliara Dimitra Food Technologist (TEI Athens)

◦ Zormba Charitini , Chemist Biotechnologist M.Sc (U of Patras)

◦ Galanis Nikos Agronomist Food Technologist. M.Sc Food Chemistry

◦ Papachristou Eleftheria Dietician HUA

◦ Galiaki Anna Chemist (University of Crete, Soil Department)

◦ Paizi Arsinoi Biologist M.Sc (Molecular Lab Manager)

◦ Agelogiannakis Giannis Agronomy Technologist (TEI of Larissa)

◦ Dr Lambidonis Antonis Agronomist PhD Molecular Dept, 2PhDs 

◦ Tsiantas Petros Agronomist . M.Sc Food Chemistry

◦ Patritsia Grounta Food Technologist (TEI ATHENS)(Cyprus Lab 

◦ Agnieszka Ambroziak Dietician M.Sc Warsaw University of Life Science



• ISO17025:2005, ATHENS & CRETE LABS & CYPRUS LAB

• IDF DAIRY PRODUCT ANALYSIS GREECE & CYPRUS LABS

• EOF FOOD SUPPLEMENTS & PARNUTS TESTING ATHENS LAB

• IMACE Approval for MOSH & MOAH Testing ATHENS LAB

• FEDIOL FEED & CEREALS TESTING ATHENS & CRETE LABS

• IOOC RECOGNISED FOR OLIVE OIL TESTING ATHENS LAB

• ISO9001:2008 LAB TESTING & CRM, KITS PRODUCTION CUPRUS LAB

CERTIFICATES - INTERNATIONAL APROVALS



300 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτή. 

10 παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια για μέλι 

( ΙΜΑ 1017 ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
 JAOCS,  Food Agricultural, BIO,  Aceites y Grassas, FoodTechnology

 6th Chapter of Food Allergens Handbook (Dec 2010,    University of University of Nebraska , 
Taylor Publications)

Chapter 13: Chemical and Sensory Changes in Olive Oil during Deep Frying

13.1. Introduction

 International Congresses

 ΑOCS (Istanbul, 2006)

 AOAC (Limassol, 2006)

 Greek Lipid Forum (Athens, 2007)

 Food Biotech Congress (Athens, 2007)

 Wellnes International Congress (Kuala Lubur, 2008)

 WSPA Mediteranean Poultry Congress (Chalkidiki, 2008) 

 3rd Greek Food Lipid Forum (Athens, 2009)

 International Biotechnology, Sfax (Tynisia, 2009)

 3d Dedyt Congress (Thessaloniki, 2010)

Editor (Wiley) Food Allergens Testing (New York 2014)



Food Fraud Database
www.foodfraud.org

http://www.foodfraud.org/


Food Fraud – EFET [7 – 9 Sep 2016]

1. Cases of Milk & Dairy products adulteration globally



Νοθεία Μελιού

Aπό τα πιο κοινά νοθευμένα τρόφιμα λόγω υψηλής οικονομικής αξία + χαμηλής 
ικανότητας αντίληψης από τον καταναλωτή

Συνήθεις νοθείες/απάτες:

(highest) προσθήκη ξένης ουσίας & κατώτερων ποιοτικά γλυκαντικών ουσιών 
(πχ γλυκόζη, ισογλυκόζη σιρόπι φρουκτόζης από άμυλο καλαμποκιού, ζάχαρη 
από ζαχαροκάλαμο και από ζαχαρότευτλα)

ψευδής δήλωση βοτανικής προέλευσης, γεωγραφικής προέλευσης (ειδικά 
circumvent bans ή tariff rules) και άλλες σχετικές με σύνθεση ή επισήμανση (πχ 
μέλι ζαχαροπλαστικής ή ultrafiltration) ή μη επιτρεπόμενοι ή παραπλανητικοί 
ισχυρισμοί

νοθεια με νερο

τροφοδότηση μελισσιών με άφθονο σιρόπι (υπό συζήτηση-βλ.Q&A) 

Min νομικό πλαίσιο : Οδ.2001/110 (αρ.67ΚΤΠ) + Αρ.67α ΚΤΠ + Καν.1169/2011 + 
Οδ.2011/91/EU (lot identification)
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Νοθεία Μελιού

Δεν επιτρέπεται να προστίθεται τίποτα στο μέλι. Είναι φυσικό προιόν! 

Παρατηρήσεις:

1)προσθήκη ξένης ουσίας & κατώτερων ποιοτικά γλυκαντικών ουσιών …η 
αποτελεσματική ανίχνευση είναι ακόμη δύσκολη (βλ. Q&A)

2)ψευδής δήλωση βοτανικής προέλευσης …προαιρετική δήλωση μόνο για το μέλι, 
εφαρμογή αρθρο67α και για λοιπά γενικός κανόνας συμβατότητα με κυρίαρχη γύρη

3)παραπλανητική αναγραφή γεωγραφικής προέλευσης … υποχρεωτική και έλεγχος 
κυρίως με έγγραφα ιχνηλασιμότητας αλλά και με microscopic pollen ανάλυση 
(αποτελεσματική μόνο αν μεγαλώνει στην συγκεκριμένη περιοχή ή είναι τυπική για την 
περιοχή ) 

4)νοθεια με νερο …απλό τεστ (καύση & διαθλασίμετρο )

Aντιδείγματα αποθηκεύονται για 12 μήνες (constant temperature around 10 °C, relative 
humidity less than 65%, darkness)
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Νοθεία Μελιού: 
(http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/honey/index_en.htm)

The E.C. organized in 2015 a control plan coordinated at European Union level to assess 
the prevalence on the market of honey adulterated with sugars and honeys mislabeled 
with regard to their botanical source or geographical origin.

The plan was agreed with Member States in February 2015 and the sampling took place 
during June and July of this year. 2237 samples of honey intended for human 
consumption were collected by the 28 Member States, Norway and Switzerland (Greece, 
100)

Test preliminary results: 

◦ non-compliances related to the declaration of the botanical source (7%), to 
adulteration with sugar (6%), to the declaration of the geographical origin were less 
frequent (2% …but are difficult to detect).

◦ In addition, 13% of the samples that were not characterised as non-compliant were 
classified as "suspicion of non-compliance" with regard to their geographical origin (2%) 
or to adulteration with sugar (11%).

0

http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/honey/index_en.htm


Coordinated control plan to establish the prevalence of fraudulent 
practices in the marketing of honey (COM. REC. 12.3.2015)

Laboratory testing : 

sensory test

microscopic analysis: pollen analysis determines the relative frequency of 
pollens and is usually effective to control the botanical source of honeys. It is 
also used for the identification of the geographical origin (υπό προυπόθεση). 
Ιt may provide also important information about other quality aspects such as 
filtration, dilution, fermentation or contamination with mineral or organic 
particles; 

verification of two standardized physico-chemical criteria (electrical 
conductivity and diastase activity): these parameters are important markers of 
the quality and composition, and also of several types of adulterations; 

determination of sugar content (fructose, glucose, sucrose, turanose, maltose, 
melezitose, erlose, isomaltose, raffinose etc.) by gas chromatography (GC) or 
high-performance liquid chromatography (HPLC); 

Elemental Analyzer coupled with Isotope Ratio Mass Spectrometry (EA-IRMS): 
based on the 13C/12C carbon isotope ratio analysis and is able to detect, 
with a limit of detection of 7%, the presence of exogenous sugars derived from 
plants using the C4-photosynthetic cycle.. 
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(EU  Q&A) What are the difficulties for detecting 
adulterations with sugars?

Sugars are the main constituents (from 45 to almost 90g/100g) depending on the 
botanical source, sometimes more than ten, in quantities that vary widely in natural 
conditions and are not standardized.

Dir 2001/110/EC : limits for fructose, glucose sucrose

The detection of adulteration by addition of inexpensive industrial sweeteners is 
challenging because the constituents of the adulterants are major natural 
components of honey, and the adulterated product shows very similar physical 
properties to unadulterated honey.

In the absence of a single method capable to detect unambiguously all types of 
sugar adulteration, controls usually rely on a multi-component analysis including 
microscopic examination, measurement of physico-chemical parameters, 
determination of sugar content by chromatography and detection of the presence 
of exogenous ingredients by isotopic ratio analysis. This set of methods has been 
implemented in the EU-wide control plan.
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EU Q&A Do feeding of bees with sugar syrups 
cause adulteration of honey?

The feeding of bees with sugar syrups may be necessary in certain periods of the year. It 
may also be an emergency feeding when bees, following unexpected events, are short of 
stores and likely to starve. Sometimes beekeepers also make use of "spring or stimulative 
feeding" to encourage brood rearing and strengthen the bee populations at a moment 
when the bees will be using up food reserves fast.

However, intensive feeding of bees with sugar syrups during the main nectar flow period 
would conflict with the legal definition of honey. According to this definition, honey must be 
produced either from the nectar of plants ("blossom honey" or "nectar honey") or from 
secretions of living parts of plants or excretions of plant-sucking insects on the living parts of 
plants ("honeydew honey"). Therefore honey must be exclusively produced from the above-
mentioned substances which the bees collect, transform and store in honeycombs to ripen 
and mature.

According to available studies, the capability of the current methods of analysis to detect 
the presence of exogenous sugars in honey as a consequence of feeding of bees is limited. 
It depends on the type of sugar used in the sugar syrup, its concentration and the quantity 
fed to the colony.
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EU Q&A What other information referring to the 
characteristics of honey may appear on the label?

Other features referring to quality or to production methods may also be provided, on 
a voluntary basis, on the label of products bearing the name "honey". For example  

regional, territorial or topographical origin, if the product comes entirely from the 
indicated source (for example "Algarve honey");

specific quality criteria, such as the texture of the honey ("liquid honey", "creamy 
honey" etc.), to the season it was collected ("spring honey", "summer honey" etc.) or 
to other features that the operator wants to promote. This information shall be 
accurate and shall not be ambiguous, confusing or misleading for the consumer. 
Moreover, any nutrition or health claim shall be done in accordance with Regulation 
(EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods;

marks, symbols or terms referring to organic production, to registered quality schemes 
or to other quality attributes such as "mountain", when the relevant requirements are 
met.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
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Aλλες  παραμετροι αναλυσης μελιού

Προφίλ σακχάρων (F/G-ratio, invert sugar content)

Ενζυματικές αναλύσεις (πχ. diastase, invertase, proline, glycerin)

GMOs: pollen from genetically modified crop

Hydroxymethylfurfura/HMF (Product of heating fructose, Potentially a component 

of high fructose corn syrup)

Λοιπές αναλύσεις ποιότητας (pH, υγρασία, οξύτητα, ηλεκτρ. αγωγιμότητα κλπ)

Diastase activity and HMF are considered as the main parameters for evaluating 

the freshness and the heat and storage history of honey. Οι ουσίες αυτές 

παράγονται κατά τη θέρμανση των σακχάρων του μελιού ή από την επίδραση της 

παρατεταμένηςαποθήκευσης αυτού. 

Προλίνη Η περιεκτικότητα του μελιού σε προλίνη αποτελεί δείκτη ωριμότητας, και σε

μερικές περιπτώσεις νόθευσης του μελιού. Στα εργαστήρια όπου γίνεται ήδη αυτός ο

έλεγχος το ελάχιστο όριο που γίνεται αποδεκτό είναι αυτό των 180 mg/kg. Πάλι όμως 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μεγάλη φυσική παραλλακτικότητα.



Μέση σύσταση του ελληνικού μελιού, με βάση 144 δείγματα ανθέων και 
30 μελιτωμάτων (Thrasyvoulou and Manikis, 1995)

(Μέλι ανθέων / Μέλι από μελιτώματα & Μέση τιμή, Διακύμανση)

Υγρασία (%) 17,2 14,9-23,0 / 15,9 13,0-18,9 (Το μέλι περιέχει νερό σε ποσοστό 17% (κυμαίνεται από 13-25%). Οι μέλισσες σφραγίζουν το 
μέλι στις κηρήθρες όταν η υγρασία του φτάσει το 15-17%).

Φρουκτόζη (%) 38,52 28,0-46,1 /  28,35 22,2-33,9

Γλυκόζη (%) 31,98 23,4-39,2 / 22,5 13,4-31,9

Σουκρόζη (%) 3,29 0,0-7,0 / 3,68 0,01-12,0

Μαλτόζη (%) - - 6,24 0,5-11,2

pH 4,0 3,3-5,4 / 4,9 4,5-5,9

Αγωγιμότητα (mS/cm)0,64 0,15-2,06 / 1,33 1,01-1,69

Τέφρα (%) 0,32 0,1-1,2 / 0,75 0,4-1,1

HMF (mg/Kg) 5,1 0,0-11,9 / 2,4 0,0-8,2. 

Διαστάση (DU/Αμυλάση)) 22,92 8,6-51,0 / 23,45 10,4-37,2

Προλίνη (mg/Kg) 550 264-1205 / 452 290-673
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Ανιχνευση νοθείας από ΧΗΜΙΚΑ και άλλα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΙΟΥ

 ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ +ΓΛΥΚΟΖΗ : ≥45g/100g

 ΣΑΚΧΑΡΟΖΗ : ≤5g/100g

 ΥΓΡΑΣΙΑ  ≤ 20%

 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ : ≥ 8 (ΣΕ ΜΕΛΙ ΑΠΌ   

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ >=3 ΚΑΙ ΤΟ HMF ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 

15mg/Kg)

 HMF: ≤ 40 mg/kg 

 Electrical conductivity <= 0.8 mS/cm

 Free acid <=50 meq/kg



CASE STUDY – Elliot Review (Honey - Annex G – Intelligence Gathering, The 
Role of Horizon Scanning)

…look far to identify risks of fraud!!...

Commodity prices are one clear indicator…. Crop failures must be a 
pointer to increasing raw materials costs…. Rapidly increasing supply 
in a foodstuff can be entirely explicable, but it can also be an 
indicator that closer scrutiny is needed. 

Recent concerns about the authenticity of manuka honey from New 
Zealand were prompted by seeming over-supply. Research by the 
main honey producers’ organisation in New Zealand, from where 
almost all the world’s manuka honey comes, revealed that 1,700 tons 
of manuka are produced there each year, compared with the 
estimated 1,800 tons of New Zealand ‘manuka’ honey sold in the UK 
alone. As much as 10,000 tons are sold worldwide, suggesting 
widespread fraud.
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Το μέλι από τα 10 προϊόντα διατροφής που εκτίθενται 
περισσότερο σε νοθεία και παραπλάνηση του 
καταναλωτή

Η συχνότερα εμφανιζόμενη νοθεία αφορά ανάμιξη με διαλύματα σακχάρων.

Η ανάλυση ισοτοπικού λόγου IRMS που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της νοθείας μελιού 

αλλα απαιτεί πολύ ακριβο εξοπλισμό, Η ανάπτυξη, με χημειομετρικές τεχνικές, μιας νέας 

υπηρεσίας που θα εντοπίζει τα σημαντικότερα και περισσότερο διαδεδομένα είδη νοθείας στο 

μέλι, με έναν οικονομικό συνδυασμό

δοκιμών (υγρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα, γυρεόκοκκο, προφίλ σακχάρων, διαστάση, 

προφίλ αμινοξέων,

βιταμινών και στοιχείων), έχοντας σαν επιβεβαιωτική μέθοδο τον προσδιορισμό των 

ισοτοπικών λόγων του άνθρακα (C13/C12) με την τεχνική IRMS αποτελεί τξμ οικονομική 

εναλλακτική λύση.. 



Οι περισσότερες νοθείες στο μέλι το 2016 
(USP) αφορούσαν προσθήκη σιροπίων.

Η νοθεία στο μέλι έγινε εντονότερη παγκοσμίως τη δεκαετία του’70 όταν παρήχθη βιομηχανικά από

καλαμπόκι σιρόπι υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη. Σε νοθευμένα μέλια έχουν ανιχνευθεί σιρόπια

ζάχαρης αυτούσια ή ιμβερτοποιημένα με οξέα ή ένζυμα, από καλαμπόκι, ζαχαροκάλαμο, ζαχαρότευτλο και

σιρόπια φυσικής προέλευσης (σφενδάμι). Τα σάκχαρα είναι τα κύρια συστατικά του μελιού (συνολική

συγκέντρωσή 45g-90g/100g αναλόγως της βοτανικής προέλευσης του μελιού). Το μέλι νοθεύεται εύκολα με

προσθήκη φτηνών βιομηχανικών γλυκαντικών, όπως αμυλοσιρόπια (σιρόπι αραβοσίτου), ισογλυκόζη,

ανασχηματισμένα σιρόπια ή άλλα σιρόπια υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη από ρύζι ή σιτάρι, χωρίς 
να

παραβιάζονται τα, κατά το νόμο όρια για την περιεκτικότητα του μελιού σε σάκχαρα.

Καθώς τα συστατικά νοθείας είναι φυσικά παρόντα στο μέλι, το νοθευμένο μέλι έχει παρόμοια 
χαρακτηριστικά

με το φυσικό. Εκτός της ανάμιξης, το μέλι μπορεί να υπερδιηθηθεί για αφαίρεση της γύρης χάνοντας τα

στοιχεία τεκμηρίωσης της προέλευσής του, ή να έχει προκύψει από μέλισσες τροφοδοτημένες με σιρόπια.



χημειομετρική αντιμετώπιση του 
προβλήματος
Η πιστοποίηση της γνησιότητας του μελιού είναι κρίσιμη και για τους καταναλωτές και για τους παραγωγούς

και μεταποιητές μελιού που απειλούνται από αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς κάποιοι αποκτούν πλεονέκτημα

χαμηλής τιμής, παράγοντας και διακινώντας νοθευμένο μέλι.

Δείκτες νοθείας μελιού αφορούν:

• Διαστάση < κατά 5 μονάδες από την μέση τιμή της κατηγορίας

• Προλίνη 100mg/kg < από την μέση τιμή της κατηγορίας

• Λόγο Na/K < 8.

Ελλείψει μίας μοναδικής μεθόδου που ανιχνεύει όλους τους τύπους νοθείας με σάκχαρα, οι έλεγχοι

βασίζονται σε ανάλυση πολλαπλών συστατικών, με μελισσοπαλυνολογική ανάλυση, καθορισμό φυσικών &

χημικών παραμέτρων, περιεκτικότητα σε σάκχαρα και ανίχνευση της παρουσίας εξωγενών σακχάρων με

ανάλυση ισοτοπικού λόγου



Συγχρονες μέθοδοι

Ρhysico-chemical analysis including TDS, total ash, sugar profile via HPLC, acidity, metallic ions 
via AAS, electrical conductivity, and color via photometry, all combined with chemometrics and 
supported by melissopalynological data

1H NMR with chemometrics Manouka

IRMS (13C/12C) on isolated proteins αμυλοσιρόπιο καλαμποκιού

Continuous flow isotope ratio mass spectrometry (CF-IRMS) analysis for 13C/12C and 15N/14N 
ratios

Multicomponent analysis for dry matter, apparent viscosity, sodium,potassium, proline, nitrogen, 
ash, calcium, HMF, moisture content,refractive index, and diastatic activity

Arsenic in honey by ICP-AES Rice syrup

SPME-GC for volatiles analysis, HPLC-MS for free aminio acids, and HPLC-RI for sugars analysis, all 
combined with chemometrics



ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ : LC/MS-MS, GC/MS-MS
◦ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ

◦ΜΑΛΑΘΕΙΟΝ > BANNED

◦ΤΙΚΤΑΚ >AMITRAZ

◦ΑΣΟΥΝΤΟΛ, ΠΕΡΙΖΙΝ> COUMAPHOS

◦ΜΑΥΡΙΚ>  FLUVALINATE

◦BAY VARRO>  FLUMETHIN 



Βιοδραστικά Συστατικά
◦ Ως βιοδραστικά, ορίζονται τα συστατικά τροφίμων για τα οποία υπάρχουν επαρκώς 

τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα (κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες) ότι μπορούν 

να επιτελέσουν μια συγκεκριμένη λειτουργία εντός του οργανισμού, συμβάλλοντας στη 

βελτίωση της υγείας του καταναλωτή.

Τέτοιες ουσίες αποτελούν τα γνωστά μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά όπως 

οι βιταμίνες, τα καροτινοειδή, οι φυτοχημικές ουσίες, τα λιπαρά οξέα, οι β-γλυκάνες, το 

άπεμπτο άμυλο, τα πρεβιοτικά και τα προβιοτικά, οι φυτοστερόλες, οι πολυφαινόλες, τα 

φλαβονοειδή, οι ταννίνες κ.ά

◦ Λειτουργικά είναι τα τρόφιμα που περιέχουν βιοδραστικά συστατικά σε συγκεντρώσεις 

τέτοιες που δυνητικά ενισχύουν την υγεία και για το λόγο αυτό μπορούν να φέρουν επι

της συσκευασίας τους ισχυρισμό υγείας ή διατροφής. Η περιεκτικότητα στα συστατικά 

αυτά μπορεί να είναι υψηλή είτε εκ φύσεως του προϊόντος, είτε μετά από τεχνητή 

προσθήκη ή εμπλουτισμό. Παραδείγματα τέτοιων τροφίμων είναι: το ελαιόλαδο, γάλατα 

που έχουν υποστεί ζύμωση, γιαούρτια με προβιοτικές καλλιέργειες, μαργαρίνες και τυριά 

με φυτικές στερόλες/στανόλες αυγά πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα, δημητριακά 

εμπλουτισμένα με φυλλικό οξύ . 



Ισχυρισμοί Υγείας & Διατροφής -
Health & Nutritional Claims

◦ Από τις 16 Μαΐου του 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει στη θέσπιση ειδικού 
καταλόγου με τους επιτρεπόμενους ισχυρισμούς υγείας που δύναται να 
διατυπωθούν επι της συσκευασίας συγκεκριμένων τροφίμων (Ε.Κ. 432/2012 και η 
τροποποίησή αυτού, Ε.Κ. 536/2013).
Για την χρήση των ισχυρισμών αυτών είναι απαραίτητη η διενέργεια εργαστηριακών 
αναλύσεων έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η επίτευξη των ποσοτικών ορίων ανά 
συγκεκριμένο προϊόν όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα 
εργαστήρια της Food Allergens Laboratoriesεκτελούν πληθώρα εργαστηριακών 
αναλύσεων καλύπτοντας το σύνολο του προσδιορισμού των βιοδραστικών ουσιών 
που αναφέρονται στα παραρτήματα των παραπάνω κανονισμών. Επιπλέον, με τη 
νέα υπηρεσία ελέγχου επισήμανσης μπορούμε να σας παρέχουμε, το νομικό έλεγχο 
αναγραφής των ισχυρισμών υγείας και των υπόλοιπων διατροφικών δηλώσεων επι της 
συσκευασίας, καθώς και νέες προτάσεις για την ανάπτυξηκαινοτόμων προϊόντων με 
έμφαση στις λειτουργικές τους ιδιότητες ως επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 
αγορά.



ΕΟΦ η ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

◦ Η κυκλοφορία συσκευασμένων τροφίμων με αναγραφόμενους ισχυρισμούς υγείας πρέπει να 
είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΟΦ [1] εφόσον πρόκειται για συμπληρώματα διατροφής 
ή τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών που είναι βασικά η εναρμόνιση της 
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας [2] εφόσον πρόκειται για κοινά συσκευασμένα τρόφιμα . 

◦ Η Νομοθεσία για τα συμπληρώματα διατροφής αποτελείται από τρία ΦΕΚ και τρεις  
Ευρωπαϊκούς  κανονισμούς :

◦ Α) ΦΕΚ 395Β΄/2004 (βασική ΚΥΑ), Β) ΦΕΚ 1984Β΄/2011 (τροποποίηση), Γ) ΦΕΚ 2855Β΄/2013 
(τροποποίηση)

◦ Δ) Κανονισμός 1170/2009/ΕΚ της Ε.Ε. : εδώ περιέχονται τα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

◦ Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ, για τα οποία γίνεται αναφορά στην παραπάνω νομοθεσία, είναι 
θετικοί κατάλογοι όπου περιγράφονται ποιές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία  μπορούν να 
περιέχονται στα συμπληρώματα διατροφής και σε ποιες μορφές. 

◦ Ε) Κανονισμός 432/2012

◦ Στ) Τροποποίηση του παραπάνω Κανονισμού : 536/2013



Συμπληρώματα Διατροφής (Οδηγία 
2002/46/ΕΚ)

Συμπληρώματα Διατροφής νοούνται τα τρόφιμα με σκοπό τη
συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας, τα οποία αποτελούν
συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών με
θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις, μεμονωμένων ή σε
συνδυασμό και τα οποία διατίθενται στο εμπόριο με δοσιμετρικές
μορφές, ήτοι όπως κάψουλες, παστίλιες, δισκία, σταγόνες,
φακελάκια σκόνης, φύσιγγες, κλπ. που προορίζονται να ληφθούν
σε προμετρημένες μικρές μοναδιαίες ποσότητες

Θρεπτικά συστατικά νοούνται:

1)βιταμίνες

2)ανόργανα στοιχεία



Βιταμίνες

ΣΗΠ*Συνιστώμενη

ημερήσια πρόσληψη

Ελάχιστο όριο (15%

ΣΗΠ)

Μέγιστο όριο

Βιταμίνη Α (μgRE) 700 μg ή 2500 IU 105 μg 1050 μg 150% (ΣΗΠ)

Βιταμίνη D (μg) 5 μg ή 200 IU 0,75 μg 7,5 μg 150% (ΣΗΠ)

Bιταμίνη Ε (mg-a-

TE)

10 mg 1,5 mg 30mg 300% (ΣΗΠ)

Βιταμίνη Κ (μg) 30 μg 4,5 μg 90 μg 300% (ΣΗΠ)

Βιταμίνη Β1 (mg) 1,1 mg 0,165 mg 3,3 mg 300% (ΣΗΠ)

Βιταμίνη Β2 (mg) 1,6 mg 0,24 mg 4,8 mg 300% (ΣΗΠ)

Νιασίνη (mg NE) 18 mg 2,7 mg 54 mg 300% (ΣΗΠ)

Παντοθενικό οξύ

(mg)

6 mg 0,9 mg 18 mg 300% (ΣΗΠ)

Βιταμίνη Β6 (mg) 1,5 mg 0,225 mg 4,5 mg 300% (ΣΗΠ)

Φολικό οξύ (μg) 200 μg 30 μg 600 μg 300% (ΣΗΠ)

Βιταμίνη Β12 (μg) 1,4 μg 0,21 μg 4,2 μg 300% (ΣΗΠ)

Βιοτίνη (μg) 150 μg 22,5 μg 450 μg 300% (ΣΗΠ)

Βιταμίνη C (mg) 45 mg 6,75 mg 135 mg 300% (ΣΗΠ)



Ανόργανα στοιχεία

ΣΗΠ* Συνιστώμενη

ημερήσια πρόσληψη

Ελάχιστο όριο (15%

ΣΗΠ)

Μέγιστο όριο

Ασβέστιο (mg) 700 mg 105 mg 700 mg 100% (ΣΗΠ)

Μαγνήσιο (mg) 300 mg 45 mg 300 mg 100% (ΣΗΠ)

Σίδηρος (mg) 14 mg 2,1 mg 14 mg 100% (ΣΗΠ)

Χαλκός (μg) 1,1 mg 0,165 mg 1,1 mg 100% (ΣΗΠ)

Ιώδιο (μg) 130 μg 19,5 μg 130 μg 100% (ΣΗΠ)

Ψευδάργυρος (mg) 10 mg 1,425 mg 9,5 mg 100% (ΣΗΠ)

Μαγγάνιο (mg) 2 mg 0,3 mg 2 mg 100% (ΣΗΠ)

Νάτριο (mg)



ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ

◦ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε

◦ΒΙΤΑΜΙΝΗ C

◦ ΣΕΛΗΝΙΟ

◦ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

◦ΜΑΓΓΑΝΙΟ

◦ ΣΙΔΗΡΟΣ

◦ΧΑΛΚΟΣ



Βιταμίνες μέθοδοι επικρατέστερες  
ανοσοχημικές και χρωματογραφικές
◦ η επικρατούσα μεθοδολογία τα τελευταία χρόνια είναι το LC-MS/MS ( χρωματογραφία 

μάζας) που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για βιταμίνες που απαιτείται μεγάλη ευαισθησία 

στην εργαστηριακή μέθοδο για να τεκμηριωθεί ο ισχυρισμός υγείας.

◦ Για την Βιταμίνη D το ελάχιστο όριο για να χαρακτηριστεί πηγή ενα τρόφιμο με ότι αυτό 

συνεπάγεται από άποψη ισχυρισμών είναι τα 15  μg ανά ημερήσια δόση  και τόσο 

χαμηλές συγκεντρώσεις μόνο με LC-MS/MS μπορούν να προσδιοριστούν αξιόπιστα. Για 

την ανωτέρω βιταμίνη  έχουμε και το ποιο πρόσφατο Ευρωπαϊκό νομοθέτημα που είναι ο 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1228/2014 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2014 , σχετικά με 

την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας οι οποίοι 

διατυπώνονται για τα τρόφιμα και αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης 

ασθένειας Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ [7]



Antioxidant health claims for 

riboflavin and manganese in honey
◦ Το  μέλι είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και λιγότερο σε βιταμίνες. Το ακατέργαστο, δηλαδή 

αφιλτράριστο και άθερμο μέλι ( raw honey) έχει σημαντικές ποσότητες σε  βιταμίνη B6, 

θειαμίνη, νιασίνη, ριβοφλαβίνη και παντοθενικό οξύ, αλλά οι ποσότητες  διαφέρουν ανάλογα με 

το γυρεοσκοπικό είδος του μελιού. Τα ιχνοστοιχεία παίζουν σπουδαίο ρόλο στο μεταβολισμό 

και στη θρέψη καθώς είναι συστατικά του σκελετού και των κυττάρων. Συμμετέχουν σε διάφορα 

ενζυμικά συστήματα και ρυθμίζουν την οξύτητα. Μερικά από αυτά είναι καθημερινά απαραίτητα 

για τον ανθρώπινο οργανισμό όπως  κάλιο, χλώριο, θείο, ασβέστιο, νάτριο, φώσφορος, 

μαγνήσιο, πυρίτιο, σίδηρος, μαγγάνιο, χαλκός, κοβάλτιο, ψευδάργυρος.



Ποσοτικές απαιτήσεις για τεκμηρίωση 
ισχυρισμών υγείας & επισήμανση
◦ Δεν μπορούν να αναγράφονται βιταμίνες ή ανόργανα στοιχεία 

στην επισήμανση των προϊόντων εφόσον η συγκέντρωσή τους 

είναι μικρότερη από το 15% της Συνιστώμενης Ημερήσιας Παροχής 

[6]. Απαιτούνται λοιπόν για όλα τα συμπληρώματα διατροφής 

εργαστηριακές αναλύσεις τουλάχιστον για τις βιταμίνες και τα 

ανόργανα στοιχεία και μάλιστα από εργαστήρια που είναι 

εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ για αναλύσεις συμπληρωμάτων 

διατροφής. Το εργαστήριο αναλύσεων Food Allergens Lab στην 

Αθήνα έχει έγκριση από τον ΕΟΦ από τον Οκτώβριο του 2015 για 

τα συμπληρώματα και από το 2017 για τα τρόφιμα ειδικής 

διατροφής.  



Τα βιοδραστικά συστατικά που  
βρίσκονται σε τρόφιμα
◦ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

◦ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

◦ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

◦ ΑΠΕΜΠΤΟ ΑΜΥΛΟ

◦ Β-ΓΛΥΚΑΝΕΣ

◦ ΙΝΟΥΛΙΝΗ

◦ ΦΥΤΟΣΤΕΡΟΛΕΣ

◦ Ω3-ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

◦ ΛΑΚΤΟΥΛΟΖΗ

◦ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΙΕΣ



Αντιοξειδωτικά στο μέλι

◦ Τα αντιοξειδωτικά αφθονούν και με την παρουσία τους εξουδετερώνουν  τις ελεύθερες ρίζες 
που ενοχοποιούνται για  πολλές σοβαρές ασθένειες και για το οξειδωτικό στρες. Αυτά τα 
αντιοξειδωτικά βρίσκονται με την μορφή των βιταμινών και ιχνοστοιχείων. Με βάση τα παραπάνω 
συστατικά το μέλι μπορεί να  χαρακτηριστεί και ως λειτουργικό τρόφιμο. 

◦ Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 432/2012  ο ισχυρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο για τρόφιμα που αποτελούν τουλάχιστον πηγή βιταμίνης ή ιχνοστοιχείου όπως 
αναφέρεται στον ισχυρισμό ΠΗΓΗ [ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ/ΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ(-ΩΝ)] ΚΑΙ/Ή [ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ/ 
ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ(-ΩΝ) ΑΛΑΤΟΣ(-ΩΝ)], όπως αυτός παρατίθεται στο παράρτημα του 
κανονισμού 1924/2006. Δεν μπορούν να αναγράφονται βιταμίνες ή ανόργανα στοιχεία στην 
επισήμανση των προϊόντων εφόσον η συγκέντρωσή τους είναι μικρότερη από το 15% της 
συνιστάμενης Ημερήσιας Παροχής

. 



Αναλύσεις στο μέλι

◦ Το εργαστήριο Food Allergens Lab ( Λάρνακα-Αθήνα-Ρέθυμνο-Βαρσοβία) έχει 
ευρύ πεδίο διαπίστευσης σε αναλύσεις μελιού ( ΗΜF, Διαστάση, Οξύτητα, 
Αγωγιμότητα, ΡΗ, Υγρασία) είναι διαπιστευμένο επίσης για , ιχνοστοιχεία, 
υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ αναμένεται μέσα στο επόμενο εξάμηνο να 
διευρύνει το πεδίο διαπίστευσής του και στις βιταμίνες. Τα τελευταία πέντε 
χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί από το Food Allergens Lab στην Λάρνακα 
αναλύσεις  σε εκατοντάδες δείγματα Κυπριακών μελιών και σε κάποια από 
αυτά βρέθηκαν ικανές συγκεντρώσεις κάποιων βιταμινών και ιχνοστοιχείων 
που να μπορεί να τεκμηριωθεί ισχυρισμός υγείας με βάση τον κανονισμό 
432/2012..



Βιταμίνες που βρέθηκαν σε μέλια

◦ Οι βιταμίνες που βρέθηκαν σε ικανές συγκεντρώσεις 

σε κάποια μέλια ήταν οι βιταμίνη C, χολίνη και  ριβοφλαβίνη

(Β2) .Oμως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 

1169/2011  ( Παράρτημα 13) για συγκεκριμένες ποσότητες  

βιταμινών που απαιτούνται , αυτή που πλησιάζει το όριο του 15% 

στα Ελληνικά και Κυπριακά μέλια είναι η ριβοφλαβίνη. 

◦ Με βάση τον πίνακα 1 και αναλύσεις σε μέλι  που έχει 

σημαντική ποσότητα από βιταμίνη Β2 ( ριβοφλαβίνη) 

θα μπορούσαν  να  διατυπωθούν   οι ακόλουθοι 

ισχυρισμοί υγείας: 



Ισχυρισμοί για ριβοφλαβίνη

• Η ριβοφλαβίνη συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και της 

κόπωσης.

• Η ριβοφλαβίνη συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το 

οξειδωτικό στρες.

• Η ριβοφλαβίνη συμβάλλει στη διατήρηση της όρασης.

• Η ριβοφλαβίνη συμβάλλει στη διατήρηση της κατάστασης του 

δέρματος.

• Η ριβοφλαβίνη συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του 

νευρικού συστήματος.



ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΙ

◦ Στο μέλι  ιχνοστοιχεία συναντούμε κυρίως   ασβέστιο, χαλκό, σίδηρο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, 
φώσφορο, κάλιο, νάτριο και ψευδάργυρο που είναι περισσότερα σε ακατέργαστο μέλι.

◦ Στα ιχνοστοιχεία υπάρχει μεγαλύτερο  από τις βιταμίνες ποσοστό Κυπριακών μελιών με ικανές 
συγκεντρώσεις,  ενώ σαν ανάλυση είναι αρκετά ποιο οικονομική (δεκαπέντε ευρώ ανά 
ιχνοστοιχείο).  Έτσι με χαμηλό κόστος μπορεί να διερευνηθεί από τον παραγωγό αν το μέλι 
του καλύπτει τα όρια της νομοθεσίας ώστε να κάνει ισχυρισμό υγείας για την παρουσία των 
εν λόγο ιχνοστοιχείων.

◦ Από τις εργαστηριακές αναλύσεις που έγιναν σε Ελληνικά & Κυπριακά μέλια το ιχνοστοιχείο 
που απαντάται στα περισσότερα είναι το μαγγάνιο. 

◦ Οι ανωτέρω ισχυρισμοί μπορούν να αναφέρονται στη συσκευασία των τυποποιημένων 
μελιών και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εφαρμόζονται και όλες οι άλλες πρόνοιες που 
απαιτούνται από τον Κανονισμό 1169/2011 (Διατροφικός πίνακας και υποχρεωτικές 
πληροφορίες). Στο μέλι αν δεν υπάρχει κάποιος ισχυρισμός υγείας ο διατροφικός πίνακας με 
τα μακροθρεπτικά συστατικά είναι προαιρετικός



Για μέλι  που έχει ικανή ποσότητα σε Mn, 
μπορούν να διατυπωθούν   οι ακόλουθοι 
ισχυρισμοί υγείας
◦ Το μαγγάνιο συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών.

◦ Το μαγγάνιο συμβάλλει στο φυσιολογικό σχηματισμό του συνδετικού ιστού.

◦ Το μαγγάνιο συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

◦ The European Food Safety Authority (EFSA) has evaluated nearly 3,000 “general function” claims and 

more than 250 other applications over the past few years. In the list of health claims which has been 

made on foods, as referred to in Article 13 (3) of Regulation (EC) No 1924/2006, two health claims has 

been established for riboflavin and manganese in food. The claims, as registered, are  that “riboflavin and 

manganese contributes to the protection of cells from oxidative stress” and also   Riboflavin contributes to 

normal functioning of the nervous system (Regulation (EC) No 432/2012. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

◦ Ορισμένα Ελληνικά Μέλια μπορούν να φέρουν ισχυρισμούς υγείας για 
βιταμίνες & ιχνοστοιχεία.

◦ Για την αναγραφή οποιουδήποτε ισχυρισμού υγείας πάνω σε 
τυποποιημένα τρόφιμα ή συμπληρώματα διατροφής και για την  τήρηση 
των απαιτήσεων της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας είναι  αναγκαία 
η εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων που να τεκμηριώνουν αν οι 
συγκεντρώσεις των βιοδραστικών – βιολειτουργικών συστατικών των 
τροφίμων καλύπτουν τους περιορισμούς που θέτει η υφιστάμενη 
νομοθεσία για τον ισχυρισμό αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται 
νοθεία.

◦ Ο έλεγχος της νοθείας στο μέλι πραγματοποιείται από διαπιστευμένα 
εργαστήρια με σύγχρονες μεθόδους και  προηγμένο εξοπλισμό.. 

◦
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