
Καταναλώνουμε υπεύθυνα παγωτό 
Τι πρέπει να προσέχουμε στην κατανάλωση παγωτού; Οι καταναλωτικές 

οργανώσεις δίνουν μια σειρά από συμβουλές. Σκεφτόμαστε πρωτα… Γιατί το 

παγωτό είναι ευπαθές προϊόν; Τι νομίζουμε ότι πρέπει να προσέχουμε όταν 

επιλέγουμε ένα παγωτό; Ενδεικτικά: 

-Ποιο πρέπει να είναι το πρώτο συστατικό ενός παγωτού; Το γάλα ή η 

κρέμα γάλακτος; (υπάρχουν πολλά παγωτά με πρώτο συστατικό τη σκόνη 

γάλακτος) 

-Δεν αγοράζουμε ένα παγωτό όταν δεν έχει την απαιτούμενη σκληρότητα. 

-Όταν επίσης το χαρτί της συσκευασίας του είναι υγρό ή κολλημένο πάνω 

στο παγωτό ή σχισμένο. 

-Δεν καταναλώνουμε ένα παγωτό όταν περιέχει μικροκρυστάλλους (είναι 

ένδειξη ότι αποψύχθηκε και ξανακαταψύχθηκε). 

-Επίσης όταν έχει ξινή, πικρή ή αλμυρή γεύση. 

-Αποφεύγουμε να αγοράζουμε παγωτό από καταστήματα που ο 

καταψύκτης τους είναι εκτεθειμένος στον ήλιο. 

-Όταν αγοράζουμε παγωτό το μεταφέρουμε γρήγορα στο σπίτι και το 

καταψύχουμε αμέσως (αν πρόκειται για super market, θα είναι το τελευταίο 

προϊόν που θα αγοράσουμε ενώ μπορούμε πάντα να χρησιμοποιήσουμε τις 

γνωστές συσκευασίες μεταφοράς παγωμένων τροφίμων). 

Σκεφτόμαστε τις φράσεις «παγωμένο γλύκισμα» και «επιδόρπιο 

παγωτού». Τι νομίζουμε ότι σημαίνουν; Είναι παγωτά και αυτά; Ξέρουμε τις 

προβλέψεις της νομοθεσίας; 

Τα παγωτά είναι υποχρεωτικό να γίνονται από φρέσκο γάλα ή σκόνη και 

όλα τα λιπαρά που εμπεριέχονται σε αυτό να προέρχονται από το γάλα. 

Απαγορεύεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Γλυκών η οποιαδήποτε προσθήκη 

λιπαρών που δεν έχουν σχέση με το γάλα. 
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Στα παγωμένα γλυκίσματα, από την άλλη, υπάρχει ελευθερία προσθήκης 

φυτικών λιπαρών, όπως καρυδέλαιο, φοινικέλαιο, αραπέλαιο και οποιαδήποτε 

άλλη μαργαρίνη. Συχνά αναφέρεται στα συστατικά τους η φράση «ανασυσταθέν 

γάλα». Στην πραγματικότητα είναι σκόνη γάλακτος. Επίσης έχει αφαιρεθεί το 

βούτυρο του γάλακτος και έχει αντικατασταθεί από φυτικό λίπος (που περιέχει 

trans λιπαρά που έχουν ενοχοποιηθεί για πολλές καρδιαγγειακές παθήσεις). 

Μπορεί κάποιος συνειρμικά να υποθέσει ότι εφόσον τα λίπη αυτά είναι φυτικά, 

είναι και καλύτερα διότι δεν είναι κορεσμένα. Σε κάθε κανόνα όμως υπάρχουν και 

οι εξαιρέσεις. Τα συγκεκριμένα λίπη έχουν τέτοια περιεκτικότητα σε κορεσμένα 

λιπαρά που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και αυτά που βρίσκονται 

στο λίπος μιας χοιρινής μπριζόλας! 
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