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Περίληψη 
 

 

Την τελευταία χρόνια ένας νέος όρος χρησιμοποιείται στον χώρο των τροφίμων. 

Τα λειτουργικά τρόφιμα αποτελούν μια νέα διατροφική πραγματικότητα, η οποία 

συνεχώς βρίσκει έδαφος για να αναπτυχθεί. Ο λόγος αυτής της ανάπτυξης βασίζεται 

στην επιθυμία των καταναλωτών είτε να ενισχύσουν τον οργανισμό τους μέσω της 

διατροφής είτε επιθυμούν να προλάβουν ή να καθυστερήσουν ασθένειες αλλά και της 

ανάγκης τους να προλαμβάνουν τις ασθένειες παρά να τις 

θεραπεύουν.  

Τα λειτουργικά τρόφιμα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του ‘80 στην 

Ιαπωνία και από εκεί εξαπλώθηκαν σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Η ραγδαία αυτή ανάπτυξη 

οδήγησε στη διεξαγωγή ερευνών για την καταναλωτική συμπεριφορά των ανθρώπων 

γύρω από τα λειτουργικά τρόφιμα τόσο σε επίπεδο παγκόσμιο όσο και στην εγχώρια 

αγορά και αποτέλεσε το λόγο συγγραφής της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας.  

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ποσοτική έρευνα 

σχετικά με τους Έλληνες καταναλωτές είναι ότι εμπιστεύονται τα λειτουργικά τρόφιμα 

και τα καταναλώνουν πολύ συχνά ακόμα και όταν δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι. 

Εάν και δεν έχουν καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς κάνουν έχουν γνώση για τη 

μεγάλη γκάμα που έχουν καθώς επίσης μπορούν να διακρίνουν ποια μπορούν να 

επιδράσουν θετικά στην υγειά τους και ποια όχι. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες 

πιστεύουν ότι τα τρόφιμα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση αλλά 

και τη βελτίωση της υγείας τους, καθώς και να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν 

κάποια προβλήματα υγείας. 

 Οι πληροφορίες που συλλέγουν γύρω από τα τρόφιμα αυτά είναι πολλές μα 

υπερισχύουν εκείνες των ειδικών σε θέματα διατροφής (γιατροί, διατροφολόγοι κ.α.) 

μιας είναι πιο προσεκτικοί σε θέμα υγείας. Όλοι οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να 

καταναλώσουν κάτι αντίστοιχο άσχετα με τον γενικότερο τρόπο ζωής του (υγιεινό ή 

συμβατικός) και το κόστος δεν αποτελεί για αυτούς ανασταλτικό παράγοντα εάν το 

πλεονέκτημα είναι μεγάλο υπερ. της υγεία τους.  
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Κεφάλαιο 1ον   Εισαγωγή 

 

 

1. Εισαγωγή 

 

1.1 Υπόβαθρο της έρευνας 

 

Οι απαιτήσεις των καταναλωτών έχουν αυξηθεί σε ένα αναπάντεχο βαθμό αναζητώντας 

τρόφιμα τόσο θρεπτικά και ευάρεστα όσο και λειτουργικά. Η παρούσα μελέτη διερευνά τις τάσεις 

και την αντίληψη των καταναλωτών για υγιεινά προϊόντα διατροφής τα οποία να έχουν 

λειτουργικές ιδιότητες. 

Λειτουργικά τρόφιμα «Functional Foods or FFs» έχουν προκύψει από μια αλλαγή στην 

αντίληψη των ανθρώπων του ρόλου που μπορεί να έχει η διατροφή τους στην καλή υγειά τους. Ο 

σύγχρονος καταναλωτής θέλει, περισσότερο από ποτέ, η διατροφή του να είναι απαλλαγμένη από 

χημικές και βιολογικά τροποποιημένες ουσίες, αλλά επίσης να είναι επωφελής για το σώμα του, 

πέρα από την βασική διατροφική του αξία. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι μία νέα ιδέα. Ο 

Ιπποκράτης, το 400 π.Χ., είχε πει "Ας το φαγητό να είναι το φάρμακό σας, και το φάρμακο να 

γίνει το φαγητό σας. " Στις ημέρες μας, η διδαχή του Ιπποκράτη ενσαρκώθηκε με τη δημιουργία 

μιας νέας κατηγορίας τροφίμων τα «ενισχυμένα» τρόφιμα με θεραπευτικά-φαρμακευτικά 

χαρακτηριστικά, που εμφανίζονται στα ράφια των σουπερμάρκετ και των καταστημάτων υγιεινής 

διατροφής, γνωστά πλέον ως "λειτουργικά τρόφιμα". 

Αντιπροσωπεύουν έναν από τους πιο ενδιαφέροντες τομείς της έρευνας και της καινοτομίας 

στη βιομηχανία τροφίμων (Pappalardo & Lusk, 2016). Αυτά τα τρόφιμα αναπτύχθηκαν στην 

αγορά με κάποια συγκεκριμένη πρόσθετη φυσιολογική λειτουργία, επιπρόσθετα της πρωταρχικής 

θρεπτικής τους αξία και έτσι έγινα δημοφιλή στους καταναλωτές. Οι αφορμή για την δημιουργία 

τους η συνεχής γήρανση του πληθυσμού, το αυξανόμενο διαιτητικό συμφέρον των καταναλωτών, 

το ολοένα αυξανόμενο κόστος της ιατρική περίθαλψη, την ενθάρρυνση της αυτοδιατήρησης της 

υγείας, της πρόληψης και όχι της αντιμετώπισης των ασθενειών, της ανάπτυξης της επιστήμης και 

της τεχνολογίας, καθώς και ο μεγάλος ανταγωνισμός της βιομηχανία τροφίμων που τους ανάγκασε 

να θέλουν να δημιουργήσουν όλο και κάτι πιο διαφορετικό (Martirosyan & Singh, 2015). 

Ο όρος, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία τη δεκαετία των 80, περιγράφοντας 

συστατικά τροφίμων που παρέχουν στο σώμα οφέλη για την υγεία. Η ιδέα υιοθετήθηκε αργότερα 

από άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντανακλώντας 

μια σαφή τάση προς πιο καινοτόμες ιδέας στο μάρκετινγκ (Annunziata & Vecchio, 2013).  

Αν και ο όρος «Λειτουργικά τρόφιμα» έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές και με διαφορετικές 

διατυπώσεις, δεν είναι κοινώς αποδεκτός σε παγκόσμιο επίπεδο με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

διαφορετικές περιγραφές άλλες πιο απλές και άλλες πιο πολύπλοκες. Γενικά, αυτά τα τρόφιμα 

μπορεί να βελτιώσουν την γενική κατάσταση του σώματος όπως τα προβιοτικά, να μειώσουν τον 

κίνδυνο έναντι συγκεκριμένων ασθενειών (π.χ. προϊόντα που μειώνουν τη χοληστερόλη) και 

δυνητικά να βοηθήσουν στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών (Keservani et al., 2010). Τυπικά, 

ένα τρόφιμο που διατίθεται περιέχει κάποια επιπλέον συστατικά τα οποία έχουν συγκεκριμένο 

όφελος στην υγεία. Τα τρόφιμα αυτά , ξεκίνησαν ως εμπλουτισμένες τροφές με βιταμίνες ή/και 
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μέταλλα (Βιταμίνη C, Βιταμίνη Ε, φολικό οξύ, ψευδάργυρος, σίδηρος και ασβέστιο), και έχουν 

εξελιχθεί σε τρόφιμα που περιέχουν μικροθρεπτικά συστατικά, όπως ω-3 λιπαρά οξέα, 

φυτοστερόλες και διαλυτές φυτικές ίνες, τα οποία προωθούν την υγιεινή διατροφή και αποτρέπουν 

διάφορες ασθένειες (Niva, 2007, Vicentini et al., 2016). 

 Ένας μεγάλος αριθμός τροφίμων καλύπτουν «Ισχυρισμούς Υγείας» που συσχετίζουν την 

υγεία με τη διατροφή, και χρησιμοποιούνται ευρέως από τη βιομηχανία τροφίμων. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια, λόγω της ταχείας εξάπλωσης αυτών των ισχυρισμών υγείας, ένα κλίμα 

σύγχυσης και δυσπιστία μεταξύ των ενδιαφερομένων και των διαφορετικών ομάδων που 

σχετίζονται με τα τρόφιμα (καταναλωτές, εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας, εταιρείες). 

Κατά συνέπεια, πολλές χώρες έχουν κανόνες για τους ισχυρισμούς υγείας και τη διατροφής που 

μπορεί να προέρχονται από τα τρόφιμα, με σκοπό την διασφάλισης της ποιότητας, της ασφάλειας 

και της αξιοπιστίας τους με νόμιμο τρόπο (Steinhauser & Hamm 2018).  

Σύμφωνα με τον Κώδικα Τρόφιμων (2013), ως Ισχυρισμός Υγείας ορίζεται «κάθε δήλωση 

που υπονοεί ή υποδηλώνει ότι ένα τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται με 

την προέλευσή του, τις διατροφικές του ιδιότητες, τη φύση, την παραγωγή, την μεταποίηση, τη 

σύνθεση ή οποιαδήποτε άλλη ποιότητα.» Ο υπ’ αριθμόν  1924/2006, Αριθ. 2, παράγραφος  2.4 – 

2.6, Κανονισμός της ΕΕ αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί υγείας περιγράφουν τη σχέση μεταξύ ενός 

τροφίμου ή του συστατικού του και της υγείας και μπορούν να κατηγοριοποιούνται ως Γενικοί 

Ισχυρισμοί ή Ισχυρισμοί για συγκεκριμένα τρόφιμα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006). ΟΙ γενικοί 

ισχυρισμοί αναφέρονται στη συγκέντρωση των θρεπτικών συστατικών ενώ οι σχετικοί ισχυρισμοί 

στο πως μπορεί το τρόφιμο να συνεισφέρει σε επίπεδο «βελτίωσης της υγείας», της ευημερίας και 

της απόδοσης. Υπάρχει επίσης ισχυρισμός για μείωση του κινδύνου που δηλώνει την συνεισφορά 

του τροφίμου στη μείωση του κίνδυνο ανάπτυξης ασθένειας κατά την κατανάλωση του. Οι 

ισχυρισμοί αυτοί περιλαμβάνουν τα μέσα με τα οποία ένας καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί 

για τα οφέλη της υγεία που συμβάλλουν τα τρόφιμα και έχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που 

θα ήταν άγνωστες υπό διαφορετικές συνθήκες (Kaur et al., 2017). Σε αντίθεση με συγκεκριμένους 

ισχυρισμούς υγείας, πολλοί μπορούν να επωφεληθούν από τους γενικούς ισχυρισμούς, αλλά μόνο 

μία κατηγορία θα πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία υποβολής αίτησης για την έγκριση νέου 

ισχυρισμού υγείας (Malla, Hobbs, Sogah, & Yeung 2013). 

 

1.2 Ερευνητικό κενό 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το μέγεθος της αγοράς λειτουργικών τροφίμων αντιστοιχούσε σε 

129,39 δις. δολάρια ΗΠΑ το 2015 και η αυξανόμενη συνείδηση των καταναλωτών για την υγεία 

και τη σωστή διατροφή τους αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την της συνολικής 

βιομηχανίας κατά τα επόμενα έτη. Οι μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως είναι η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ 

και η Ευρώπη, ενώ αναπτύσσουν αγορές όπως η Βραζιλία, το Περού και η Κένυα ενώ η Κίνα έχει 

αναδυθεί ως σημαντικοί εξαγωγέας λειτουργικών συστατικών στις ανεπτυγμένες χώρες. Για 

παράδειγμα, η ιαπωνική αγορά είναι η πιο δυναμική (38,4% της παγκόσμιας αγοράς  με 

$24.220.000.000), με τις ΗΠΑ να έρχονται δεύτερες με 31,1%, η Ευρώπη τρίτη με 28,9% και η 
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Αυστραλία τέταρτη με 1,6%. Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ μαζί εκτιμάται ότι καλύπτουν τα 3/4 της 

τρέχουσα παγκόσμια αγορά για τα λειτουργικά τρόφιμα. Στην Ευρώπη, οι μεγαλύτερες αγορές 

είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία και οι κάτω χώρες, ενώ ως αναδυόμενες αγορές 

χαρακτηρίζονται εκείνες της Ουγγαρίας, της Ρωσίας και της Πολωνίας (Hilton 2017). 

Η Ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να θεωρηθεί περίπλοκη αγορά, δεδομένου ότι σημαντικές 

διαφορές στην κατανάλωση και την αποδοχή των λειτουργικών τροφίμων, με τις χώρες της 

Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης που καταναλώνουν περισσότερο σε σύγκριση με τις μεσογειακές 

χώρες (Van Trijp, 2007). Στην Ελλάδα, μετά την εισαγωγή των λειτουργικών τροφίμων κατά τη 

διάρκεια 2001-2010, δημιουργείται μια αυξανόμενη τάση για κατανάλωση προϊόντων 

εμπλουτισμένα σε πρωτεΐνες, γεγονός που ενισχύει τις πωλήσεις της κατηγορίας με την 

προσέλκυση νέων καταναλωτών. Αυτή η τάση έγινε εντονότερη το 2016, και έγινε σύντομα 

δημοφιλής μεταξύ των καταναλωτών, καθώς οι δίαιτες με υψηλό ποσοστό σε πρωτεΐνες ήταν όλο 

και πιο ελκυστικές. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές αυτών των τροφίμων σε σύγκριση με τις συμβατικές 

εναλλακτικές λύσεις και η τάση για επιστροφή σε ότι πιο φυσικό έχει μειώσει τις πωλήσεις των 

λειτουργικών τροφίμων. Αυτή η επιπλέον επιδείνωση, φαίνεται  να ωθεί της εταιρείες στο να 

περιορίσουν τις επενδύσεις στην συγκεκριμένη κατηγορία (Euromonitor 2018). 

 

1.3 Σκοπός και στόχοι της μελέτης  

 

Παρ΄ όλο που η παγκόσμια αγορά των λειτουργικών τροφίμων εξακολουθεί να επεκτείνεται, 

οι ρυθμοί ανάπτυξης σε διάφορα μέρη του κόσμου έχουν επιβραδυνθεί τα τελευταία 2 χρόνια, 

ιδίως στο προηγούμενη δεκαετία. Καθοριστικός παράγοντας σε αυτή την εξέλιξη είναι η 

παγκόσμια οικονομική ύφεση που μαστίζει χώρες σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, ορισμένες 

εμφανίζονται ή πλησιάζουν το στάδιο ωριμότητας, ενώ η  βιομηχανία αντιμετωπίζει τον 

ανταγωνισμό των τροφίμων και των ποτών κάτω από μια πιο γενική οπτική ευεξίας. Ίσως πιο 

σημαντικό από το οικονομικό όφελος των εταιρειών είναι η πιθανότητα τα λειτουργικά τρόφιμα 

να συμβάλουν στη μείωση της υγειονομικής περίθαλψης και τη βελτίωση της υγείας. Πολλοί 

καταναλωτές χρησιμοποιούν την διατροφή τους ως μέσο για τη βελτίωση της υγείας, αναζητώντας 

τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων που παρέχουν οφέλη για την υγεία που συνήθως συνδέονται με 

φάρμακα. Όπως αναφέρουν οι Kuster-Boluda και Vidal-Capilla (2017), απαιτείται περαιτέρω 

έρευνα για να καταλήξουμε σε γενικευμένα συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά των 

καταναλωτών έναντι των λειτουργικών τροφίμων. Έτσι, το ερευνητικό πεδίο αγοράς και 

κατανάλωσης αυτού του τύπου το φαγητό μπορεί να θεωρηθεί ακόμα σε πολύ αρχικό επίπεδο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η παρούσα έρευνα προσπαθεί να διερευνήσει τη 

συμπεριφορά και τη στάση των Ελλήνων καταναλωτών όσον αφορά τα λειτουργικά τρόφιμα. Οι 

συγκεκριμένοι στόχοι είναι η διερεύνηση της στάσης των καταναλωτών προς την υγιεινή 

διατροφή, η εξέταση του επιπέδου των πληροφοριών για τα λειτουργικά τρόφιμα, η διάθεση τους 

να πληρώσουν υψηλότερες τιμές για την αγορά λειτουργικών τροφίμων και τέλος να καταγραφεί 

η γενική στάση των καταναλωτών έναντι στα Λειτουργικά τρόφιμα. Ένας συνδυασμός 

παραγόντων  και η ανάλυση αλληλεπιδράσεων για την επίτευξη αυτών των στόχων.  
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Η μελέτη μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το μέλλον της αγοράς και μπορούν να 

συνδράμουν στη λήψη αποφάσεων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την παραγωγή και τη 

διανομή Λειτουργικών τροφίμων.  

 

1.4 Ερευνητικά ερωτήματα και υποθετικά ερωτήματα 

 

Η παρούσα μελέτη με βάση το ερευνητικό πρόβλημα θα προσπαθήσει να μελετήσει τα 

ακόλουθα ερωτήματα: 

• Ποια είναι η στάση των καταναλωτών προς την υγιεινή διατροφή, 

• Τι γνωρίζουν οι καταναλωτές για τα λειτουργικά τρόφιμα 

• Πόσο διατεθειμένοι είναι να πληρώσουν παραπάνω χρήματα για την αγορά 

λειτουργικών τροφίμων 

• Τι πιστεύουν οι καταναλωτές για τα λειτουργικά τρόφιμα. 

Τα παραπάνω ερωτήματα έρχονται να επιβεβαιώσουν ή όχι τις παρακάτω υποθέσεις: 

• Οι σύγχρονοι καταναλωτές προσέχουν περισσότερο τη διατροφή τους 

• Το καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα είναι πιο ενημερωμένο σήμερα για την διατροφή 

του και κυρίως για τα λειτουργικά τρόφιμα 

• Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν την τάση να διαθέτουν περισσότερα χρήματα 

προκειμένου να αποκτήσουν τρόφιμα που κάνω καλό στην υγεία τους 

• Με την κατανάλωση λειτουργικών τροφίμων συμβάλλουμε στην μείωση εμφάνισης 

διαφόρων ασθενειών. 

1.5 Αιτιολόγηση της έρευνας 

 

Με την παρούσα μελέτη θα συλλέξουμε στοιχεία που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις του 

ακαδημαϊκού κόσμου όσον αφορά τα λειτουργικά τρόφιμα αλλά ταυτόχρονα θα βοηθήσουν την 

ελληνική βιομηχανία να μελετήσει την στάση των καταναλωτών και να βρει τρόπους ώστε να 

δημιουργήσει νέα τρόφιμα τόσο σε παραγωγικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο marketing. 



Κεφάλαιο 1ον   Εισαγωγή 

 11 

Οι θεωρητικοί στόχοι της παρούσας εργασίας είναι:  

• Η ανάλυση των λειτουργικών τροφίμων (τι είναι αυτά τα τρόφιμα, λόγοι ανάπτυξης, οφέλη 

για την υγεία, παγκόσμια αγορά, παραδείγματα των συγκεκριμένων τροφών στην ελληνική 

αγορά κ.ά.), ώστε να κατανοήσει ουσιαστικά ο αναγνώστης το ζήτημα, προτού ασχοληθεί με 

το ερευνητικό μέρος  

• Η ανάλυση κρίσιμων διαστάσεων της συμπεριφοράς των καταναλωτών, σε σχέση με τα 

λειτουργικά τρόφιμα, η τμηματοποίηση τους σε κατηγορίες και η παράθεση σχετικών 

ερευνών (σχετικά με διαφορές ανάμεσα σε δημογραφικές ομάδες, για αντιλήψεις, στάσεις, τα 

επίπεδα αναγνωσιμότητας/ awareness, τις γνώσεις κ.ά.)  

Οι ερευνητικοί στόχοι, είναι οι εξής:  

• Η διερεύνησης της επίδρασης των δημογραφικών δεδομένων στην αφοσίωση σε μάρκες, 

γεύση, τιμή και η σημαντικότητα και της υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής και της 

μεταβλητής οικογενειακή παράδοση, στην προτίμηση των καταναλωτών για λειτουργικά 

τρόφιμα (σε σχέση με τα συμβατικά)  

• Η διερεύνησης της επίδρασης των δημογραφικών δεδομένων στην αφοσίωση των 

καταναλωτών σε ένα brand που «κυκλοφορεί» λειτουργικά τρόφιμα  

• Η διερεύνησης της επίδρασης των δημογραφικών δεδομένων στην εκτίμηση μελλοντικών 

ενδεχομένων (όλο και περισσότεροι καταναλωτές θα στρέφονται σε λειτουργικά τρόφιμα, 

είναι πιθανό στο μέλλον, να επιλέγω πιο συχνά λειτουργικά τρόφιμα) που εκφράζουν 

αντιλήψεις και στάσεις των καταναλωτών όπως προβάλλονται στο μέλλον.  

• Η εύρεση τυχόν διαφορών, σε ότι αφορά την προτίμηση των καταναλωτών σε λειτουργικά 

τρόφιμα, και δημογραφικά γκρουπ (φύλο, εκπαίδευση, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, 

εισόδημα).  

Ταυτόχρονα θα δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς πάνω στο οποίο θα βασιστούν περαιτέρω 

έρευνες για την ελληνική αγορά και τα λειτουργικά τρόφιμα. 

 

1.6 Σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας 

 

Σε αρχικό στάδιο θα γίνει μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα δεδομένα και τον 

ανταγωνισμό στην παγκόσμια αλλά και την ελληνική αγορά μέσω της μελέτης ακαδημαϊκών 

άρθρων σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και από βάσης δεδομένων, έτσι ώστε να καταγραφεί μία 

γενική εικόνα της ανάγκης για λειτουργικά τρόφιμα, και μία αρχική κριτική των υπαρχόντων 

λειτουργικών τροφίμων.  

Θα διενεργηθεί έρευνα μικρής κλίμακας, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου (κυρίως 

διαδικτυακά), που θα δοθεί σε καταναλωτές, το οποίο και θα εξετάζει την κατανόηση του ορισμού 

«Λειτουργικά Τρόφιμα» και την χρήση αυτών. 

Σκοπός της έρευνας είναι να βοηθήσει μια εταιρεία στο να  δει εάν υπάρχει ενδιαφέρον 

ακόμα για την δημιουργία λειτουργικών τροφίμων και για ποιο είδος. Έγκειται στα πλαίσια της 

εφαρμοσμένης έρευνας μιας και έχεις σχεδιαστεί με σκοπό να αντιμετωπίσει πρακτικά ζητήματα. 

Βασίζεται σε δεδομένα που είναι απολύτως διακριτά και μετρήσιμα και η ανάλυση των δεδομένων 
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θα γίνει με στατιστική επεξεργασία  - όσο είναι αυτό εφικτό.   

Οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι είτε ποσοτικοί είτε ποιοτικοί. Ο 

όρος επιστημονική έρευνα  βασίζεται σε πειραματική μέθοδο, ή την επαλήθευση υποθέσεων που 

πολλές φορές διενεργείται με τέτοιον τρόπο όπου οι όποιες επιβεβαιώσεις έπονται στη συνέχεια. 

Η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην διερεύνηση και κατανόηση σε βάθος των κοινωνικών 

φαινομένων. Ο ερευνητής με την ποιοτική έρευνα απαντάει σε ερωτήματα που σχετίζονται με το 

«Γιατί;» και το «Πώς;» των φαινομένων αυτών. Η ποιοτική προσέγγιση αποτελεί μια κατά βάση 

διερευνητική (exploratory) μέθοδο. 

Με την ποιοτική έρευνα ερευνώνται σε βάθος αναπαραστάσεις, στάσεις, αντιλήψεις, κίνητρα, 

καθώς και δεδομένα της συμπεριφοράς των ατόμων. Στόχος της ποιοτικής διερεύνησης είναι η 

ολιστική κατανόηση μιας στάσης ή μιας συμπεριφοράς αλλά η ολιστική κατανόηση διερευνώντας 

την εμπειρία των ατόμων και τα υποκειμενικά νοήματα που τη συγκροτούν. 

Η ποσοτική έρευνα αναφέρεται στη συστηματική διερεύνηση φαινομένων με στατιστικές 

μεθόδους και αριθμητικά δεδομένα. Χρησιμοποιείται συνήθως αντιπροσωπευτικό δείγμα 

παρατηρήσεων επιδιώκοντας τα αποτελέσματα να γενικευτούν στον ευρύτερο πληθυσμό. Η 

συλλογή δεδομένων με ερωτηματολόγια, κλίμακες κ.λ.π 

Η προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος γίνεται ποσοτικά. Σκοπός της ποσοτικής έρευνας 

είναι η εύρεση σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων.  Εάν και ο συνδυασμός ποσοτικής και 

ποιοτικής έρευνας θα έδινε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο ό χρόνος όσο και το μέγεθος 

της συγκεκριμένης έρευνας λειτούργησαν ως περιοριστικοί παράγοντες και έτσι επικεντρωθήκαμε 

σε ποσοτική μόνο μεθοδολογία. 

Η συλλογή δεδομένων, γενικά για τις ποσοτικές έρευνες, γίνεται με δομημένα πρωτόκολλα, 

όπως ερωτηματολόγια, κλίμακες και δοκίμια επιτευγμάτων. Για την παρούσα μελέτη επιλέχθηκε 

το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο (βλέπε παράρτημα). Στην αρχή του ερωτηματολογίου υπάρχουν 

βασικά δημογραφικά ερωτήματα όπως το φύλλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, η εργασία και η 

οικογενειακή κατάσταση, ενώ από το ερώτημα 6 και μετά αρχίζει να γίνεται το ερωτηματολόγιο 

με ερωτήσεις πιο σχετικές με το αντικείμενο όπως τι γνωρίζουν για τα λειτουργικά τρόφιμα, εάν 

καταναλώνουν, πόσο πληρώνουν, ποιοι λόγοι τους έχουν ωθήσει στην χρήση τέτοιον προϊόντων 

και πόσο έχουν επηρεαστεί από την διαφήμιση. 

Ο πληθυσμός ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο δεν είχε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Η επιλογή του έγινε τυχαία με μοναδικό κριτήριο την προσωπική γνωριμία με 

τον ερευνητή. Βέβαια για να μπορέσει η έρευνα να έχει σχετικά καλά αποτελέσματα ο ερευνητή 

προσπάθησε να απευθυνθεί σε άτομα διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικού φύλου χωρίς όμως 

να καταφέρει να είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα απόλυτα με τα δημογραφικά στοιχεία της 

πόλης (αναλογία ανδρών γυναικών, νέων ηλικιωμένων, εργαζομένων/ ανέργων, κτλ). 

Κατά συνέπεια, η τεχνική δειγματοληψίας έγινε χωρίς πιθανότητα, πρόχειρη, με 

αυτοεπιλογή από τον ερευνητή αλλά και με χιονοστιβάδα μίας και κάποιοι από τους 

συμμετέχοντες θέλοντας να βοηθήσουν προώθησαν το ερωτηματολόγιο σε άλλους γνωστούς τους 

για να το συμπληρώσουν. 

Τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσο Excel και αυτό έγινε είτε μεμονωμένα (κυρίως δημογραφικά 
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δεδομένα) είτε ανά 2 (δημογραφικά δεδομένα σε συσχετίσει με το θέμα) για παράδειγμα πόσο 

επηρεάζει η ηλικία και η χρήση των λειτουργικών τροφίμων ή το μορφωτικό επίπεδο και η χρήση 

των τροφίμων αυτών. 

Η ανάλυση των δεδομένων θα ακολουθήσει η σύγκρισή τους, και η κατάληξη στις εισηγήσεις 

για το πώς αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές στην Ελλάδα τα λειτουργικά τρόφιμα και πόσο 

έτοιμη είναι η αγορά για την κατηγορία αυτή. 

 

1.7 Περιγραφή της μελέτης 

 

Η παρούσα μελέτη απαρτίζεται από 5 τμήματα 

• Εισαγωγή: αποτελεί μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφικής έρευνας. Στην 

εισαγωγή τοποθετείται το γενικό ερώτημα της έρευνας καθώς επίσης και ο τρόπος με 

τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μελέτη. 

• Βιβλιογραφική έρευνα: στο κομμάτι αυτό αναφέρεται η μέχρι τώρα έρευνα που έχει 

διεξαχθεί τόσο σε επίπεδο θεωρητικό (ορισμοί, νομοθεσία) όσο και σε πειραματικό 

(αποτελέσματα άλλων ερευνών που σχετίζονται με το αντικείμενο τόσο σε εθνικό όσο 

και σε παγκόσμιο επίπεδο). 

• Μεθοδολογία: Με αναλυτικό τρόπο εξηγείται και αιτιολογείται η επιλογή της μεθόδου 

για την διεξαγωγή της συγκεκριμένης μελέτης. Αναλύεται ο τρόπος της στατιστική 

μεθοδολογίας για την επεξεργασία των δεδομένων καθώς και το τι περιμένουμε να 

πάρουμε από αυτή ως αποτέλεσμα. 

• Αποτελέσματα: καταγράφονται και αναλύονται όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 

κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας. Γίνεται σύγκριση των διαφορετικών 

παραμέτρων και σύγκριση των αποτελεσμάτων με παλαιότερες σχετικές με το 

αντικείμενο έρευνες. 

• Συμπεράσματα: μετά από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τις μέχρι τώρα 

έρευνες γίνεται η διεξαγωγή συμπερασμάτων για το υπό μελέτη θέμα. Ταυτόχρονα 

επισημαίνονται κενά που ίσως να ήταν καλό να μελετηθούν σε μελλοντικές έρευνες. 

1.8 Συμπεράσματα 

 

Το πρώτο κεφάλαιο είχε ως στόχο να παράσχει μια συνοπτική εικόνα των όσων θα 

ακολουθήσουν στα επόμενα κεφάλαια. Εισαγάγει τις κύριες πτυχές του θέματος που σχετίζονται 

με την παρούσα διατριβή, κάνοντας μια επισκόπηση στα Λειτουργικά τρόφιμα, στη συμπεριφορά 

των καταναλωτών και στην αναγνωσιμότητα των λειτουργικών τροφίμων. Έχει επίσης δώσει μια 

αίσθηση της επίδρασης των λειτουργικών τροφίμων στην ανθρώπινη υγεία και στο πώς αντιδρούν 

οι καταναλωτές μέχρι τώρα στην Ελλάδα. 

Αναφέρεται εκτενώς στους προβληματισμούς της έρευνας και στον σκοπό της διατριβής, η 

οποία στοχεύει στην υλοποίηση ευρημάτων που θα προσθέσουν στοιχεία για τις κύριες πτυχές. 

Επιπλέον, περιλαμβάνει τα ερευνητικά ερωτήματα και τις δηλώσεις υποθέσεων της μελέτης, και 
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έχει επεκταθεί στην παροχή της αιτιολόγησης για την έρευνα, περιγράφοντας τους στόχους που 

θα επιτύχει η μελέτη. Επιπλέον, έχει αναλύσει τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για τον 

σχηματισμό των αποτελεσμάτων της διατριβής, και μια σύντομη περιγραφή της έκθεσης που 

περιγράφει το κεφάλαιο.   

 



Κεφάλαιο 2ον  Βιβλιογραφική Έρευνα 

 

2. Βιβλιογραφική έρευνα 

 

2.1 Λειτουργικά τρόφιμα 

Οι ανάγκες των καταναλωτών έχουν εξελιχθεί σήμερα σε τέτοιο βαθμό ώστε να αναζητούνται 

εκτός από θρεπτικά και με ευχάριστα οργανοληπτικά χαρακτηρίστηκα τρόφιμα, επιπλέον και 

λειτουργικά, με ειδικά πλεονεκτήματα για την υγεία του ανθρώπου. 

Σύμφωνα με μελέτη του Leatherhead Food Research UK, με τίτλο “Future Directions for the 

Global Functional Foods Market” η αγορά των λειτουργιών τροφίμων είχε αξία της τάξης των 

24.2 δις δολαρίων το 2010 γεγονός που εμφανίζει αύξηση κατά 1,5 φορά σε σχέση με το 2003 και 

με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνά αυτό της κατηγορίας των τροφίμων και ποτών γενικά. 

2.1.1 Ορισμός «Λειτουργικά Τρόφιμα» 

Ο όρος «λειτουργικά τρόφιμα» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία, στα μέσα 

της δεκαετίας του 80, για να περιγράψει επεξεργασμένα τρόφιμα που έχουν ορισμένα 

πλεονεκτήματα για την υγεία του ανθρώπου, πέραν από τη θρεπτική τους αξία, χάρις κάποιων 

συστατικών που περιέχουν (Τζια, Κ. 2004). Στην Ιαπωνία τα τρόφιμα αυτά είναι γνωστά ως 

«Τρόφιμα για Συγκεκριμένη Υγιεινή Χρήση» (Foods for Specified Health Use – FOSHU) 

(Arvanitoyannis and Van Houwelingen, 2005). 

Μέχρι σήμερα ο όρος αυτός δεν έχει έναν κοινά αποδεκτό ορισμό, όμως, για να εκφράσουν 

τη «λειτουργικότητα» της νέας κατηγορίας τροφίμων πολλοί διεθνείς οργανισμοί έχουν προτείνει 

τους εξής ορισμούς:  

1. «Λειτουργικά είναι τα τρόφιμά που προσφέρουν συγκεκριμένα υγιεινά οφέλη, πέραν του 

δια θρεπτικού περιεχομένου τους», σύμφωνα µε το International Food Information Concil (IFIC),  

2. «Λειτουργικά είναι τα τρόφιμα παρόμοια σε εμφάνιση µε τα συμβατικά, τα οποία 

καταναλώνονται στα πλαίσια συνήθους δίαιτας και προσφέρουν πέραν των διαθρεπτικών τους 

ιδιοτήτων και αποδεδειγμένα οφέλη στη µείωση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιων παθήσεων», 

σύμφωνα µε τον Health Canada,  

3. «Λειτουργικά είναι τα τρόφιμα στα οποία η συγκέντρωση ενός ή περισσοτέρων 

συστατικών του έχει αυξηθεί ώστε να ενισχυθεί η συνεισφορά τους στην υγεία», σύμφωνα µε το 

Institute of Medicine National Academy of Sciences (US), όπως αναφέρονται στο (Ξενάκης, 

2008).  
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Οι διαφορές των παραπάνω ορισμών οφείλονται στη διαφορετική πολιτική που ασκούν οι 

ελεγκτικοί φορείς των κρατών όπως οι ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής), η Ιαπωνία και 

η ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση). Έτσι, όσον αφορά στους περιορισμούς έγκρισης στους οποίους 

υπόκεινται τα λειτουργικά τρόφιμα στην ΗΠΑ και στην Ιαπωνία είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς 

της ΕΕ. (Ξενάκης, 2008). Γενικότερα, ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος ορισμός για τα λειτουργικά 

τρόφιμα είναι ο ακόλουθος: «Λειτουργικά είναι τα τρόφιμα που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

παρέχουν κάποιο συγκεκριμένο όφελος για την υγεία, πέρα από τα θρεπτικά συστατικά που ούτως 

ή 6 άλλως περιέχουν» (Ίδρυα Α. ∆Δασκαλόπουλος(α), 2008, Ζωΐδης & Μουντζούρης, 2008, 

Κόλλια, 2008). 

Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, ανεπεξέργαστες φυσικές τροφές όπως φρούτα και 

λαχανικά αντιπροσωπεύουν την απλούστερη μορφή των λειτουργικών τροφίμων. Για παράδειγμα 

το μπρόκολο, το καρότο ή οι τομάτες μπορούν να θεωρηθούν λειτουργικά τρόφιμα γιατί είναι 

πλούσια σε φυσιολογικά ενεργά συστατικά όπως σουλφοραφάνη, β-καροτένιο και λυκοπένιο 

αντίστοιχα (American Dietetic Association, 2004). Παραδοσιακά ή φυσικά προϊόντα μπορούν 

επίσης να διαφημιστούν ή να πουληθούν σαν λειτουργικά, με την προϋπόθεση ότι θα 

συνοδεύονται από νέες αποδείξεις για τα οφέλη που έχουν στην υγεία του ατόμου (Kwak and 

Jukes, 2001). 

Ο όρος λειτουργικά τρόφιμα μπορεί να είναι παραπλανητικός καθώς όλα σχεδόν τα τρόφιμα, 

ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι πρόσθετα συστατικά, επηρεάζουν κατά κάποιο τρόπο την 

υγεία με το να παρέχουν θερμίδες και θρεπτικά συστατικά (Arvanitoyannis and Van Houwelingen, 

2005). 

Βέβαια, στην πραγματικότητα της αγοράς, ο όρος λειτουργικά τρόφιμα ταυτίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά με μάρκες προϊόντων που ισχυρίζονται ή προτείνουν ότι βελτιώνουν την υγεία 

(Katan and De Roos, 2004). Επομένως στην κατηγορία των λειτουργικών τροφίμων εμπεριέχονται 

αρκετοί τύποι προϊόντων. 

 

2.1.2 Χαρακτηρίστηκα λειτουργικών τροφίμων 

 

Τα λειτουργικά τρόφιμα ονομάστηκαν έτσι, χάρη στην ιδιότητά τους να προσφέρουν 

επιπλέον όφελος στον οργανισμό απ’ ότι τα συμβατικά τρόφιμα. Για να φέρουν αυτόν τον “τίτλο” 

πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και η αποτελεσματικότητά τους να αποδεικνύεται 
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από επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις, συμπεριλαμβανομένων ερευνών σε ανθρώπινους 

πληθυσμούς (Hasler, 2002). 

Τα λειτουργικά τρόφιμα έχουν τη δυνατότητα να επιδρούν θετικά σε µία ή περισσότερες 

λειτουργίες του οργανισμού, όπως στην ανάπτυξη, τον μεταβολισμό, την αντιοξειδωτική άμυνα, 

το ανοσοποιητικό σύστημα, τις λειτουργίες συμπεριφοράς, διάθεσης και νόησης, την προστασία 

του καρδιακού συστήματος και την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος (Ζωΐδης και 

Μουντζούρης, 2008). 

 Επιπλέον, εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στον έλεγχο και στη διατήρηση 

του σωματικού βάρους, µε τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, οι 

οποίες προκαλούν αύξηση της αίσθησης του κορεσμού (Ιωάννου και Ρίσβας, 2009). Η βασική 

προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα τρόφιμο ως λειτουργικό, είναι να αποδεικνύεται 

επιστημονικά ότι έχει ωφέλιμές επιδράσεις τουλάχιστον σε µία από τις φυσιολογικές λειτουργίες 

του οργανισμού, έτσι ώστε να βελτιώνει την κατάσταση υγείας του καταναλωτή ή και να μειώνει 

τον κίνδυνο πρόσληψης κάποιων ασθενειών (Ζωΐδης και Μουντζούρης, 2008).  

Επιπλέον, πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:  

1. Να είναι τρόφιμο και όχι φάρμακο, δηλαδή να µην είναι σε μορφή χαπιού, κάψουλας ή 

σκόνης.  

2. Να καταναλώνεται ως μέρος μιας φυσιολογικής και ισορροπημένης διατροφής.  

3. Να δρα ωφέλημα στην υγεία κατά τη διάρκεια της πέψης.  

Για να γίνει ένα τρόφιμο λειτουργικό, πρέπει να υποστεί µία από τις παρακάτω διαδικασίες:  

i. Να μειωθεί στο ελάχιστο η περιεκτικότητα των συστατικών που ενδέχεται 

να επιδρούν αρνητικά κατά τη λήψη τους.  

ii. Να αυξηθεί η συγκέντρωση ενός φυσικού συστατικού του τροφίµου, έτσι 

ώστε να παρέχει ωφέλημα αποτελέσματα στον οργανισμό. 

iii. Να αντικατασταθεί ένα συστατικό, του οποίου η κατανάλωση είναι 

δυνατόν να προκαλέσει αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία, µε ένα άλλο, το οποίο 

αποδεδειγμένα προσφέρει οφέλη στον οργανισμό. 

iv. Να αυξηθεί η βιοδιαθεσιμότητα ή η σταθερότητα ενός συστατικού, το 

οποίο προκαλεί ευεργετικά αποτελέσματα (Κούτσικας και Παπαχρήστου, 2008).  

Από πρακτικής πλευράς, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο των Επιστημών της Ζωής 

(IFIC), λειτουργικό τρόφιμο μπορεί να είναι: 
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• Ένα φυσικό τρόφιμο, στο οποίο ένα από τα συστατικά του έχει αυξηθεί φυσικά 

μέσω κατάλληλων μεθόδων παραγωγής. 

• Ένα τρόφιμο στο οποίο έχει προστεθεί κάποιο συστατικό που παρέχει οφέλη. 

• Ένα τρόφιμο από το οποίο ένα συστατικό του έχει αφαιρεθεί, με αποτέλεσμα το 

τρόφιμο αυτό να έχει λιγότερες επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία. 

• Ένα τρόφιμο στο οποίο κάποιο/α συστατικό του έχει χημικά τροποποιηθεί για να 

βελτιώνει την υγεία 

• Ένα τρόφιμο στο οποίο η βιοδιαθεσιμότητα ενός ή περισσοτέρων συστατικών έχει 

αυξηθεί προκειμένου να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απορρόφηση ενός ωφέλιμου 

συστατικού. 

• Κάθε συνδυασμός από τις παραπάνω περιπτώσεις. 

Οι κατηγορίες των λειτουργικών προϊόντων είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα βρεφικά 

γάλατα, δημητριακά, μπισκότα, προϊόντα αρτοποιίας, έτοιμα γεύματα, κρεατοσκευάσµατα, 

προϊόντα διαίτης, γλυκαντικές ύλες, γλυκίσματα και ροφήματα (Ζωΐδης και Μουντζούρης, 2008) 

(Bigliar, 2013). 

 

Κατηγορία/Συστατικά Πηγή προέλευσης Ισχυριζόμενο ή Πιθανό όφελος 

Καροτενοειδή 

α- καροτένιο Καρότα Ουδετεροποιεί τις ελεύθερες ρίζες 

β-καροτένιο Φρούτα - λαχανικά Ουδετεροποιεί τις ελεύθερες ρίζες 

Λουτεΐνη Πράσινα λαχανικά Συνεισφέρει στη διατήρηση της 

υγιούς όρασης 

Λυκοπένιο Προϊόντα τομάτας Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο 

καρκίνου του προστάτη 

Ζεαξάνθη Αυγά, 

εσπεριδοειδή, 

καλαμπόκι 

Συνεισφέρει στην διατήρηση της 

υγειούς όρασης 

Προϊόντα υδρόλυσης κολλαγόνου 

Προϊόντας υδρόλυσης 

κολλαγόνου 

Ζελατίνη Μπορεί να διορθώσει 

συμπτώματα οστεοαρθρίτιδας 

Διαιτητικές ίνες 

Αδιάλυτες ίνες Σταρένιο πίτουρο Μειώνει τον κίνδυνο για τον 



Κεφάλαιο 2ον   Βιβλιογραφική Έρευνα 

 19 

καρκίνο του στήθους και του παχέος 

εντέρου 

β-γλυκάνη Βρώμη Μειώνει τον κίνδυνο 

καρδιαγγειακών παθήσεων 

Διαλυτές ίνες Psyllium Μειώνει τον κίνδυνο 

καρδιαγγειακών παθήσεων 

Ολόκληροι σπόροι Σπόροι 

δημητριακών 

Μειώνει τον κίνδυνο 

καρδιαγγειακών παθήσεων 

Λιπαρά οξέα 

ω-3 Λιπαρά οξέα 

DHA/EPA 

Τόνος, ψάρια και 

ιχθυέλαια 

Μειώνει τον κίνδυνο 

καρδιαγγειακών παθήσεων και 

βελτιώνει τις πνευματικές και οπτικές 

λειτουργίες 

Ακόρεστο Λινολεϊκό 

οξύ (CLA)  

Τυρί και προϊόντα 

κρέατος 

Βελτιώνει τη σύνθεση τους 

σώματος και μειώνει τον κίνδυνο για 

ορισμένους τύπους καρκίνου. 

Φλαβονοειδή 

Ανθοκυανιδίνες Φρούτα Μειώνουν τον κίνδυνο για 

ορισμένους τύπους καρκίνου 

Κατεχίνες Τσάι Μειώνουν τον κίνδυνο για 

ορισμένους τύπους καρκίνου 

Φλαβονόνες Κίτρα Μειώνουν τον κίνδυνο για 

ορισμένους τύπους καρκίνου 

Φλαβόνες Φρούτα / λαχανικά Μειώνουν τον κίνδυνο για 

ορισμένους τύπους καρκίνου 

Γλυκοσυνολικά, Ινδόλες, Ισοθειοκυανικά 

Σουλφοραφάνη Λαχανικά και 

γένους crusiferous 

Μειώνουν τον κίνδυνο για 

ορισμένους τύπους καρκίνου 

Φαινόλες 

Καφεϊκό οξύ, 

Φερουλικό οξύ 

Φρούτα, λαχανικά, 

κίτρα 

Μειώνει τον κίνδυνο 

εκφυλιστικών ασθενειών, καρδιακών 

παθήσεων και ασθενειών στα μάτια 

Φυτοστανόλες 

Στανολικός εστέρας Καλαμπόκι, σόγια, 

σιτάρι 

Μειώνει τα επίπεδα 

χοληστερόλης στο αίμα 

Πρεβιοτικά/ Προβιοτικά 
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Φρούκτο-

ολιγοσακχαρίτες (FOS)  

Αγκινάρες 

Jerusalem, κρεμμύδι 

φρέσκο και σε σκόνη 

Βελτιώνουν την γαστρεντερική 

υγεία 

Lactobacillus Γιαούρτι, 

Γαλακτοκομικά 

προϊόντα 

Βελτιώνουν την γαστρεντερική 

υγεία, μειώνουν την διάρροια από τα 

βακτήρια  

Σάπωνες   

Σάπωνες Σόγια, τρόφιμα 

από σόγια, τρόφιμα που 

περιέχουν πρωτεΐνη 

σόγιας 

Μειώνουν την LDL χοληστερόλη 

και περιέχουν αντικαρκινικά ένζυμα 

Πρωτεΐνη σόγιας 

Πρωτεΐνη σόγιας Σόγια και τρόφιμα 

από σόγια 

25g/ ημέρα μειώνουν τον κίνδυνο 

καρδιακών παθήσεων 

Φυτοοιστρογόνα 

Ισοφλαβόνες Σόγια και τρόφιμα 

από σόγια 

Μειώνουν τα συμπτώματα της 

εμμηνόπαυσης 

Λιγνάνες Λινάρι, σίκαλη, 

Λαχανικά 

Προφυλάσσουν από καρδιακές 

παθήσεις και μερικούς καρκίνους, 

μειώνουν την LDL χοληστερόλη, την 

ολική χοληστερόλη και τα 

τριγλυκερίδια 

Σουλφίδια/ Θειόλες 

Διαλλυλ- σουλφίδια Κρεμμύδια, 

σκόρδο, ελιές, πράσα, 

φρέσκα κρεμμύδια 

Μειώνουν την LDL χοληστερόλη, 

διατηρούν την υγεία του 

ανοσοποιητικού συστήματος 

Αλλυλιο-μεθυλο-

τρισουλφίδιο, Διθειολθιόνες 

Λαχανικά του 

γένους cruciferous 

Μειώνουν την LDL χοληστερόλη, 

διατηρούν την υγεία του 

ανοσοποιητικού συστήματος 

Τανίνες 

Προανθοκυανιδίνες Προϊόντα μούρων, 

κακάο, σοκολάτα 

Βελτιώνουν την υγεία του 

συστήματος ούρησης, μειώνουν τον 

κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων 
Πίνακας 1:  Κατηγορίες συστατικών και συστατικά με ευεργετική δράση τον ανθρώπινο οργανισμό (Πηγή: Ίδρυμα Α. 
Δασκαλόπουλος (α), 2008). 
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2.1.3 Συμπεράσματα 

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω ορισμούς και τα χαρακτηριστικά, τα λειτουργικά 

τρόφιμα έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν επιπλέον οφέλη στον ανθρώπινο οργανισμό, πέρα 

από τα θρεπτικά συστατικά που ούτως ή άλλος περιέχουν. Είναι τρόφιμα όμοια µε τα συμβατικά, 

µε τη διαφορά ότι τους έχουν αφαιρεθεί τα επιβλαβή για τον οργανισμό συστατικά ή τους έχουν 

προστεθεί ωφέλημα συστατικά που βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του οργανισμού.  

Στην προσπάθειά της η Ε.Ε. και οι φορείς των κρατών-µελών να προστατέψουν τους 

καταναλωτές, θέσπισαν κάποιους κανόνες (νομοθεσία) για τους ισχυρισμούς που αναγράφονται 

στις ετικέτες των λειτουργικών τροφίμων αλλά και για τα συστατικά που επιτρέπεται να 

προσθαφερούνται στα τρόφιμα, έτσι ώστε όλη αυτή η διαδικασία να είναι ασφαλής για τους 

καταναλωτές. 

 

2.2 Συμπεριφορά των καταναλωτών 

Τα λειτουργικά τρόφιμα δε θα μπορούσαν να υπάρξουν χωρίς την τεράστια πρόοδο των 

βιολογικών επιστημών. Δυστυχώς, πολλά από τα λειτουργικά τρόφιμα παρόλο που 

αναπτύσσονται από τους επιστήμονες, αντιμετωπίζουν μικρή αποδοχή στην αγορά (Wennström, 

2000). Ένας λόγος για αυτή τη μικρή αποδοχή από τους καταναλωτές είναι ότι η ανάπτυξη και το 

μάρκετινγκ των λειτουργικών τροφίμων διαφέρει ουσιαστικά από το αντίστοιχο των 

παραδοσιακών τροφίμων (Heasman and Mellentin, 2001). 

Αν και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μερικά συστατικά των τροφίμων έχουν 

ευεργετικές φυσιολογικές και ψυχολογικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό πέραν της 

παροχής θρεπτικών ουσιών, η ανάπτυξη αποτελεσματικών ισχυρισμών υγείας καθώς και ενός 

πετυχημένου μάρκετινγκ λειτουργικών τροφίμων έχει αποδειχτεί ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη 

υπόθεση (Van Kleef et al, 2005). 

 

2.2.1 Μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή 

 

Η συμπεριφορά του καταναλωτή αποτελεί ένα από τα βασικότερα θέματα μελέτης της 

επιστήμης του μάρκετινγκ. Αντικείμενο μελέτης της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι ο 

τρόπος με τον οποίο αυτός λαμβάνει τις αγοραστικές του αποφάσεις και οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τον τρόπο λήψης αυτών των αποφάσεων και τη συμπεριφορά του καταναλωτή μετά 
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την αγορά. Στην ουσία, προσπαθεί να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: 

• Γιατί ο καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν; 

• Πώς ο καταναλωτής αγοράζει το προϊόν; 

• Πώς ο καταναλωτής καταναλώνει/ χρησιμοποιεί το προϊόν; 

• Πώς ο καταναλωτής αξιολογεί ένα προϊόν μετά την αγορά του; 

• Πώς ο καταναλωτής απαλλάσσεται από το προϊόν ή τη συσκευασία του μετά το πέρας της 

χρήσης του; 

Με την έρευνα συμπεριφοράς του καταναλωτή, διαπιστώνονται τα κίνητρα εκείνα του 

καταναλωτή, τα οποία τον επηρεάζουν και τον οδηγούν στην εκδήλωση μιας συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς απέναντι σε κάποιο προϊόν (Μπάλτας και Παπασταθοπούλου, 2003). 

Ο όρος Συμπεριφορά Καταναλωτή συνήθως χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε 

οποιαδήποτε ανθρώπινη συμπεριφορά αγοράς και χρήσεως προϊόντων και υπηρεσιών. Κατά 

καιρούς έχουν παρουσιαστεί διάφοροι ορισμοί της συμπεριφοράς του καταναλωτή ένας από τους 

οποίος είναι και ο ακόλουθος: «η συμπεριφορά που οι καταναλωτές επιδεικνύουν κατά την έρευνα, 

αγορά, χρησιμοποίηση, αξιολόγηση και απόρριψη προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία περιμένουν ότι 

θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους». 

Η Συμπεριφορά του Καταναλωτή αποτελεί μια πολυεπίπεδη επιστήμη που ερευνά τη 

διαδικασία λήψεως καταναλωτικών αποφάσεων. Βασίζεται σε ιδέες και θεωρίες σχετικά με τον 

άνθρωπο οι οποίες αναπτύχθηκαν από επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων: της Μικρό–

οικονομικής θεωρίας, της Κλινικής Ψυχολογίας, της Πειραματικής Ψυχολογίας, της Κοινωνικής 

Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας (Σιώμκος, 1994). 

Η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή, η οποία εξελίχτηκε ταυτόχρονα με τη 

στρατηγική του μάρκετινγκ, αποτελεί ένα βασικό στοιχείο και προϋπόθεση για μια επιτυχημένη 

πολιτική και στρατηγική του μάρκετινγκ. Για αυτό, έχει εξελιχθεί σήμερα σε ένα ξεχωριστό κλάδο 

(ή γνωστικό αντικείμενο) μέσα στο μάρκετινγκ, τη συμπεριφορά του καταναλωτή (Consumer 

Behavior) (Τσακλάγκανος, 2005). 

 

2.2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή 

 

Η καταναλωτική συμπεριφορά διαμορφώνεται κάτω από την επήρεια των παρακάτω 

παραγόντων: 
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• Πολιτιστικοί (Cultural): επιτυχία, συμμετοχή, ελευθερία, υγεία, fitness. 

• Κοινωνικοί (Social): παιδιά, γέροντες, οικογένεια, status, κοινωνικός ρόλος, κοινωνική 

θέση, ομάδες επηρεασμού, καθοδηγητές γνώμης, πολιτική, θρησκεία, αγάπη, τρόπος ζωής, τρόπος 

απόφασης (ατομικά ενάντια στο σύνολο). 

• Προσωπικοί (Personal): ηλικία, διατροφή, ένδυση, οικονομική κατάσταση (εισόδημα, 

αποταμίευση, δανεισμός, αγοραστική δύναμη), ποιότητα και είδος ζωής (δραστηριότητα, 

ενδιαφέροντα, προσωπική γνώμη), προσωπικότητα (αυτοπεποίθηση, βαθμός κοινωνικότητας, 

αυτονομία, επιθετικότητα). 

• Ψυχολογικοί (Phychological): παρακίνηση, αντίληψη και προσωπική θεώρηση (π.χ. ποια 

κριτήρια χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να επιλέξουν κάτι, βαθμός οργάνωσης, ερμηνείας, 

ανάλυσης πληροφοριών), μάθηση, παράγοντες που παρακινούν ή επηρεάζουν την αγοραστική 

συμπεριφορά, απόκριση, ενθάρρυνση, πιστεύω και διαθέσεις (αισθήματα, προσωπική εκτίμηση, 

ανθρώπινη τάση). 

• Εκπαίδευση (Education): η ανώτερη και οργανωμένη καταναλωτική συμπεριφορά 

λαμβάνεται σοβαρότερα υπόψη στα πλαίσια του εθνικού προγραμματισμού. 

• Διαφοροποίηση των τιμών (Differiating the prices): επιτυγχάνεται με διαφοροποίηση στο 

φόρο πωλήσεων και με επιδοτήσεις. 

• Πληροφόρηση (Information): εκστρατείες πληροφόρησης του κοινού χρησιμοποιώντας 

ακόμη και διαφημιστικές μεθόδους, διεξάγονται σε διάφορους τομείς οικονομικής, κοινωνικής, 

πολιτιστικής κλπ. Δραστηριότητας (Τσακλάγκανος, 2005). 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά κατά τον Τσακλάγκανο (2005) 

απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα: 
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Εικόνα 1 : Παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά (Τσακλάγκανο, 2005) 

 

2.2.3 Στάση καταναλωτών: ορισμός και σημασία τους 

 

Η στάση (attitude), είναι ένας ψυχοκοινωνικός όρος, που αναφέρεται στα συναισθήματα που 

διακατέχουν τους ανθρώπους απέναντι σε ένα πρόσωπο, σε μία οργανωμένη ομάδα, σε μία ιδέα ή 

δραστηριότητα (Πιπερόπουλος, 1999).  

Η έννοια της «στάσης» είναι μία από τις πιο σημαντικές στο χώρο του μάρκετινγκ. Η στάση 

έχει ισχυρά στοιχεία που χρησιμεύει στον καταναλωτή για την υποστήριξη θέσεων. Αν και δεν 

υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για την συγκεκριμένη έννοια, πολλοί όμως ερευνητές 

έχουν διατυπώσει κατά καιρούς την άποψή τους: 

 • Στάση είναι η αντίδραση σε κάποιο άτομο, αντικείμενο ή κατάσταση, με ένα θετικό ή 

αρνητικό τρόπο (Μαγνήσαλης, 1981). 

 • Στάση του καταναλωτή είναι η γενική του προτίμηση ή αρέσκεια ως προς κάποιο 

αντικείμενο ή κατάσταση ή άλλη δραστηριότητα δεχόμενος τις επιρροές του περιβάλλοντος μέσα 

στο οποίο ζει (Σιώμκος, 1994).  

• Στάση είναι η τάση να ενεργούμε με ένα γενικό τρόπο κάθε φορά που βρισκόμαστε 

αντιμέτωποι με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αντικείμενο, σύμβολο ή φαινόμενο (Πιπερόπουλος, 

1999). 

• Στάση είναι κάτι που μαθαίνει ο καταναλωτής και με βάση αυτό αντιδρά συστηματικά ως 
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προς ένα δεδομένο αντικείμενο (Crisnall, 1997).  

• Στάση είναι η προδιάθεση του ατόμου να αξιολογεί ένα αντικείμενο ή ένα προϊόν, θετικά ή 

αρνητικά (Solomon, 1996).  

• Στάση είναι η νοητική και νευρική κατάσταση ετοιμότητας που έχει οργανωθεί διαμέσου 

της εμπειρίας και που ασκεί μία κατευθυντήρια ή δυναμική επίδραση πάνω στις αντιδράσεις των 

ατόμων για όλα τα αντικείμενα ή τις καταστάσεις με τα οποία συνδέεται (Μαγνήσαλης, 1981) 43  

Η στάση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες έννοιες στη συμπεριφορά του καταναλωτή. 

Όσοι ασχολούνται με την έρευνα μάρκετινγκ επιβάλλεται να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο 

σκέφτονται οι καταναλωτές και ποια είναι η στάση τους απέναντι σε νέα και παλιά προϊόντα, 

μάρκες, τιμές, διαφημίσεις προϊόντων, προσφορές, κλπ. Επίσης οι στάσεις χρησιμοποιούνται για 

την πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς των ανθρώπων σε νέα προϊόντα ή διαφορετικές 

προωθητικές καμπάνιες (Τζίμητρα - Καλογιάννη, 2004). 

Αυτό που κατά βάση αντιπροσωπεύουν οι στάσεις του καταναλωτή είναι οι συνοπτικές του 

εκτιμήσεις διαφόρων στοιχείων στον κόσμο γύρω του.  

Επειδή σκοπός των στάσεων του καταναλωτή είναι να συνοψίσει τις εκτιμήσεις ή τη θέση 

του έναντι κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος, οι στάσεις μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικά 

σημαντικές πληροφορίες στα στελέχη του μάρκετινγκ (Σιώμκος, 1994). Για παράδειγμα αν ήταν 

γνωστή η στάση ενός καταναλωτή ως προς μια μάρκα προϊόντος, θα ήταν ευκολότερο να 

κατανοηθεί πώς ο συγκεκριμένος καταναλωτής θα αντιδράσει ως προς αυτή τη μάρκα μελλοντικά 

(Chrisnall, 1997). 

Γνωρίζοντας ποιες είναι οι στάσεις των καταναλωτών, τα στελέχη του μάρκετινγκ θα πρέπει 

να είναι σε θέση: 

1. Να προβλέψουν μελλοντικές αγορές 

2. Να κατανοήσουν γιατί οι πωλήσεις του προϊόντος είναι ικανοποιητικές ή όχι 

3. Να βελτιώσουν το μίγμα μάρκετινγκ προκειμένου να βελτιώσουν τις στάσεις των 

καταναλωτών. 

Για τους παραπάνω λόγους τα διευθυντικά στελέχη του μάρκετινγκ συνεχώς παρακολουθούν 

τις μεταβολές στις στάσεις των καταναλωτών τόσο για τις δικές τους μάρκες, όσο και για αυτές 

των ανταγωνιστών. Εκτός από τις πωλήσεις, οι στάσεις είναι η περισσότερο συχνά μετρούμενη 

όψη της συμπεριφοράς του καταναλωτή (Σιώμκος, 1994). 
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2.3 Καταναλωτές και αγορά Λειτουργικών Τροφίμων 

 

Η ανάγκη να προσδιοριστούν ποιοι είναι οι καταναλωτές των λειτουργικών τροφίμων είναι 

περισσότερο σημαντική, από ποτέ για αρκετούς λόγους: πρώτον, ενώ μέχρι τώρα οι Αμερικανοί 

φαινόταν να είναι πολύ ενημερωμένοι, να αποδέχονται τα λειτουργικά τρόφιμα και να 

προσπαθούν να τα ενσωματώσουν στη διατροφή τους (IFIC, 2000), πιο πρόσφατες μελέτες 

αναφέρουν μικρότερη συχνότητα κατανάλωσης λειτουργικών τροφίμων παρόλο που έχει δοθεί 

μεγαλύτερη προσοχή στην υγιεινή διατροφή και παρά την σιγουριά που υπάρχει στα άτομα ότι 

μπορούν να προσέχουν οι ίδιοι την υγεία τους. Επίσης έχει παρατηρηθεί στις ΗΠΑ μία μείωση 

του αριθμού των ατόμων που καταναλώνουν λειτουργικά τρόφιμα σε καθημερινή βάση, παρόλο 

που δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στην επιθυμία των καταναλωτών να βελτιώσουν τη 

διατροφή τους (Verbeke, 2005). Ομοίως, το IFIC (2002) ανέφερε μικρή εξοικείωση μέρους που 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την έννοια των λειτουργικών τροφίμων το 2002, σε 

αντίθεση με το έντονο ενδιαφέρον που υπήρχε το 1998.  

Ο δεύτερος λόγος αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, όσον αφορά τα 

λειτουργικά τρόφιμα. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν συμπεριφέρονται όπως οι αντίστοιχοι 

Αμερικάνοι και φαίνεται η αποδοχή και η κατανάλωση των λειτουργικών τροφίμων να 

ακολουθήσει την πορεία των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Οι καταναλωτές στην Αμερική 

είχαν αποδεχτεί καλύτερα τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, ενώ οι Ευρωπαίοι ήταν πιο 

επικριτικοί και απέρριπταν αυτή την τεχνολογία και τα αποτελέσματά της. Συγκεκριμένα, έρευνα 

που διεξήχθη από την Ισπανική κυβέρνηση (Falguera et al., 2012), αποκάλυψε πως οι 

καταναλωτές δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην προέλευση των προϊόντων, παρά στην 

λειτουργικότητά τους.  

Τρίτον, τα λειτουργικά τρόφιμα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να αποτελέσουν μία κατηγορία 

τροφίμων, την οποία οι καταναλωτές δεν αγκάλιασαν με όσο ενθουσιασμό περίμενε η βιομηχανία 

τροφίμων. Συγκεκριμένα, οι Δανοί καταναλωτές είναι δύσπιστοι σχετικά με τα λειτουργικά 

τρόφιμα, τα οποία θεωρούν ως «μη φυσικά και όχι αγνά» (Verbeke, 2005). Σημαντική διαφορά 

παρατηρείται μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων. Οι γυναίκες, τα αάτομα με υψηλότερο εισόδημα και 

οι έγγαμοι έχουν μια πιο θετική άποψη απέναντι στα λειτουργικά τρόφιμα (Falguera et al., 2012) 

Η ανάγκη ύπαρξης των λειτουργικών τροφίμων αμφισβητείται σε αρκετές χώρες της Βόρειας 

Ευρώπης, οπότε η αποδοχή των λειτουργικών τροφίμων δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη 

(Mäkelä and Niva, 2002). Τέλος, πολλές έρευνες που έχουν δημοσιευτεί ισοσκελίζουν τα 

μειονεκτήματα με τα πλεονεκτήματα, τα οποία μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσαν (Dagevos et al. , 

2000, Ernst, 2001). 

 

2.3.1 Παγκόσμια αγορά των λειτουργικών τροφίμων 

 

Εξαιτίας της έλλειψης ενός ενιαίου, αποδεκτού ορισμού για τα λειτουργικά τρόφιμα, είναι δύσκολο 

να αναλυθεί πλήρως η αγορά αυτής της κατηγορίας των προϊόντων. Χρησιμοποιώντας τον ορισμό κατά 

τον οποίο τα λειτουργικά τρόφιμα προκύπτουν από την προσθήκη θρεπτικών συστατικών υπολογίζεται ότι 
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η παγκόσμια αγορά των λειτουργικών τροφίμων φτάνει τουλάχιστον τα 33 δισεκατομμύρια δολάρια σε 

πωλήσεις [Τζια, 2004, Φωτεινιά, 2010). 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα η Ιαπωνία και η Αμερική είναι τα σημεία όπου εμφανίζεται 

μια αυξημένη καταναλωτική τάση των λειτουργικών τροφίμων ενώ ακολουθεί η Ευρώπη με πολύ 

μικρότερο ποσοστό με την Αυστρία να έχει από μόνη της μια πολύ μεγάλη θέση μέσα στις χώρες τις 

Ευρώπης. (Kozonova, J., Povarova,N., 2015) 

 

 
Εικόνα 2: Παγκόσμια αποτύπωση της αγοράς των Λειτουργικών τροφίμων το 2014 (Kozonova & Povarova, 2015) 

Η πιο δυναμική αγορά είναι αυτή των Η.Π.Α., που υπολογίζεται ότι καλύπτει το 50% του 

παγκόσμιου συνόλου, γεγονός που οφείλεται στο περισσότερο ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο που 

ισχύει στη χώρα αυτή. Μια άλλη σημαντική αγορά είναι αυτή της Ιαπωνίας, στην οποία πάνω από 

1700 λειτουργικά τρόφιμα εμφανίστηκαν μεταξύ 1988-1998, ενώ το 2000 οι πωλήσεις 

υπολογίστηκαν στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα η παγκόσμια 

αγορά των λειτουργικών τροφίμων, για το 2018, έφτασε τα 161,49 δισεκατομμύρια δολάρια και 

φείνεται να έχει αυξητικές τάσεις όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 
Εικόνα 3 : Όγκος αγοράς λειτουργικών τροφίμων ανά συστατικό για 2014 -2025 στην Αμερική. (Πηγή: 

www.grandviewresearch.com) 

Στην Ευρώπη η αγορά των λειτουργικών τροφίμων είναι ετερογενής, αφού στις βόρειες χώρες 
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οι πωλήσεις είναι περισσότερες από ότι στις νότιες. Η αγορά των λειτουργικών τροφίμων στην 

Ευρώπη υπολογίζεται στα 4-8 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας μόλις το 1% των συνολικών 

πωλήσεων τροφίμων και ποτών. Από τις ευρωπαϊκές χώρες η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και η Ολλανδία εμφανίζουν τις περισσότερες πωλήσεις λειτουργικών τροφίμων όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα του Faniadis (2019).  

 
Εικόνα 4: Εισαγωγές προϊόντων με προσανατολισμό τον καταναλωτή (Faniadis, 2019) 

Στην Ευρώπη τα λειτουργικά τρόφιμα που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά πωλήσεων είναι τα 

Προβιοτικά (Annunziata, A., Vecchio, R., 2011), τα οποία έφτασαν τα 1,35 δισεκατομμύρια δολάρια το 

1999. Στη Γερμανία και τη Γαλλία τα 2/3 των ετήσιων πωλήσεων λειτουργικών τροφίμων είναι 

γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ οι πωλήσεις των προβιοτικών και των πρεβιοτικών έχουν γνωρίσει ραγδαία 

αύξηση φτάνοντας τα 300 εκατομμύρια δολάρια το 2000. Μια άλλη περίπτωση πολύ διαδεδομένων 

λειτουργικών τροφίμων στην Ευρώπη είναι τα λειτουργικά, μη αλκοολούχα ποτά που περιέχουν βιταμίνες 

και άλλα βιοενεργά συστατικά και είναι ευρέως γνωστά κυρίως στη Γερμανία. Άλλα διαδεδομένα 

λειτουργικά τρόφιμα είναι τα προϊόντα αρτοποιίας, τα δημητριακά πρωινού, τα προϊόντα επάλειψης, οι 

παιδικές και οι υποαλλεργικές τροφές. Οι μελλοντικοί υπολογισμοί δείχνουν οι πωλήσεις των λειτουργικών 

τροφίμων στην Ευρώπη θα φτάσουν το 5% των συνολικών πωλήσεων τα επόμενα δέκα χρόνια. 

 
Εικόνα 5: Βαθμός εξοικείωσης με τα διαφορετικά λειτουργικά τρόφιμα σε %. (Annunziata, A., Vecchio, R., 2011) 

Η ανάπτυξη και η εμπορία των λειτουργικών τροφίμων εμφανίζει ένα φάσμα διαφοροποιήσεων και 

λαμβάνει χώρα από τους εξής βασικούς τύπους επιχειρήσεων. 
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• Πολυεθνικές εταιρείες τροφίμων με ποικιλία προϊόντων. 

• Φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής.  

• Μικρομεσαίες βιομηχανίες τροφίμων. 

• Καταστήματα λιανικής πώλησης. 

Δεδομένου ότι το κόστος από την σύλληψη της ιδέας μέχρι την είσοδο στην αγορά ενός 

λειτουργικού τροφίμου υπολογίζεται σε μερικά εκατομμύρια δολάρια, η ανάπτυξη και η εμπορία 

τέτοιων προϊόντων αποτελεί θαρραλέα επιχειρηματική κίνηση. 

  

2.3.2 Ελληνική Αγορά και Λειτουργικά Τρόφιμα 

 

Στην Ελλάδα, έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Διαιτολόγων το 2008, έδειξε 

πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν γνώριζε τον όρο «Λειτουργικά Τρόφιμα» 

παρόλο που χωρίς σαν το συνειδητοποιεί καταναλώνει τρόφιμα που εντάσσονται στην κατηγορία 

αυτή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνα μόνο το 26% αγοράζει λειτουργικά τρόφιμα ενώ 

η πλειοψηφία που δεν τα αγοράζει το κάνει λόγω άγνοιας. Από την άλλη ο κυριότερος λόγος που 

καταναλώνουν τα λειτουργικά τρόφιμα (37%) είναι η αντιμετώπιση κάποιας πάθησης και όχι η 

πρόληψη. 

 

Στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τους Παπαϊωάννου Π.-Ποζουκίδου Κ. |(2008) καταγράφονται 

ανάλογες τάσεις όπου τα εμπλουτισμένα με φυτικές στερόλες και στανόλες προϊόντα (Becel Proactív και 

Benecol) έχουν κερδίσει ένα σεβαστό μερίδιο στην αγορά, η οποία καταγράφει σημαντική ενίσχυση των 

πωλήσεών της κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών. Επισημαίνεται, ότι η ελληνική 

αγορά της λειτουργικής μαργαρίνης αποτελεί πλέον το 17% σε όγκο της συνολικής αγοράς μαργαρίνης και 

το 44% σε αξία αυτής, ενώ από το 2000 οπότε και έκανε την εμφάνισή της και στην ελληνική αγορά αυτή 

η κατηγορία, σημείωσε εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το 2005 «έτρεξε» με μέσο ρυθμό αύξησης της 

τάξης του 15 - 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Επίσης δυναμική είναι στην ελληνική αγορά 

και η παρουσία των λειτουργικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Ειδικότερα, στην κατηγορία του γάλακτος 

(με προϊόντα όπως τα Βλάχας Calcium, Nestle Oriega και Νουνού Calciplus) και συγκεκριμένα στην 

υποκατηγορία του συμπυκνωμένου, το μερίδιο των λειτουργικών προϊόντων ανήλθε το α’ εξάμηνο του 

2005 στο 2,5% έναντι 2% το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν. Ανάλογοι ρυθμοί ανάπτυξης 

καταγράφονται και στην κατηγορία RtD λειτουργικού γάλακτος το μερίδιο της οποίας είναι πλέον 6,2% 

έναντι 5,1% το α’ εξάμηνο του 2004. Αθροιστικά το μερίδιο της κατηγορίας των λειτουργικών προϊόντων 

γάλακτος άγγιξε το Α’ εξάμηνο του 2005 μερίδιο 4% από 3,5% το α’ εξάμηνο του 2004. Στην κατηγορία 

των λειτουργικών προϊόντων γιαούρτης, η ανάπτυξη είναι ακόμη μεγαλύτερη αφού από μερίδιο μόλις 1,1% 

το Α’ εξάμηνο του 2004 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι ξεπέρασε το 3,6. 

Γενικά λειτουργικά τρόφιμα τα οποία διατίθενται στην ελληνική αγορά παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες ανά κατηγορία τροφίμων (Κόκκος, 2011., Φωτεινιά, 2010). 

 

Προϊόντα ψωμιού  Προϊόντα φρυγανιάς  Προϊόντα παξιμαδιού  

Κρις-Κρις φέτες ζωής  Elite σικάλεως χωρίς 

αλάτι, χωρίς προσθήκη 

ζάχαρης  

Μεσόγειος γεύση 

Κριθαρένια με ελαιόλαδο  
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Κρις-Κρις φέτες ζωής 

pro-σέχω  

Elite σταρένιες χωρίς 

αλάτι, χωρίς προσθήκη 

ζάχαρης  

Μεσόγειος γεύση 

Χωριάτικα με προζύμι και 

ελαιόλαδο  

Καραμολέγκος Vita 

Plus (με βρώμη και προζύμι  

-Παπαδοπούλου 

σταρένιες χωρίς προσθήκη 

λιπαρών, ζάχαρης, αλατιού  

Το Μάννα Σικάλεως 

Τρόφιμο το οποίο έχει 

εμπλουτιστεί με φυτικές 

ίνες  

Καραμολέγκος ψωμί 

σίκαλης ολικής άλεσης σε 

φέτες με προσθήκη 

φυτικών στερολών  

Παπαδοπούλου 

σταρένιες με προζύμη, 

φυτικές ίνες και 

λιναρόσπορο  

Το Μάννα Κριθαρένια 

Τρόφιμο το οποίο έχει 

εμπλουτιστεί με φυτικές 

ίνες  

Το Μάννα με λάδι ελιά  

Πίνακας : Παραδείγματα λειτουργικών τροφών στην ελληνική αγορά (Κόκκος 2011). 

 

Προϊόντα 

δημητριακών  

Προϊόντα 

δημητριακών  

Μπισκότα  

Kellogg’ s special K  Alpen light με φρούτα 

και prebiotic  

CreamCrackers με 

ω3,ω6 και φυτικές ίνες 

χωρίς προσθήκη ζάχαρης  

Kellogg’ s ail bra  Amita motion energy 

bar  

Digestivelight με 

φυτικές ίνες, σίδηρο και 

30% λιγότερο λίπος  

Fitness only 1% Nestle  Kellogg’ s all bran  Πολυδημητριακά 

μπισκότα με 4 δημητριακά 

& γάλα  

Fitness & fruits Nestle  Πολυδημητριακά μπισκότα με 4 

δημητριακά & κακάο, χωρίς ζάχαρη  

Πίνακας 2: Παραδείγματα λειτουργικών τροφών στην ελληνική αγορά (Κόκκος, 2011). 

 

Γαλακτοκομικά 

προϊόντα  

Τυριά  Γάλατα  

ΦΑΓΕ Αγελαδίτσα 

0%  

Vita ΜΕΒΓΑΛ 

έδεσμα (χωρίς Chol)  

Φρέσκο γάλα ΔΕΛΤΑ 

άπαχο 0% λιπαρά  

ΦΑΓΕ Αγελαδίτσα 

2%  

MILNER εν λευκώ 

(40% λιγότερα λιπαρά)  

Φρέσκο γάλα 

ΜΕΒΓΑΛ άπαχο 0% 

λιπαρά  

ΦΑΓΕ Αγελαδίτσα 

με Bifidus  

Philadelphia light 12%  Φρέσκο γάλα 

ΜΕΒΓΑΛ ελαφρύ 1,5% 

λιπαρά  

ΜΕΒΓΑΛ 0% fre  La Vache qui rit 

Original  

Daily με φυτικές 

στερόλες της ΔΕΛΤΑ  

ΜΕΒΓΑΛ only 2%  La Vache qui rit ligh  Daily με 70% λιγότερη 
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λακτόζη της ΔΕΛΤΑ  

ΔΕΛΤΑ complet 2%  ΜΕΒΓΑΛ Cottagin  Becel pro-activ με 

προσθήκη φυτικών 

στερολών, 0% λιπαρ  

BECEL proactive 

1% στραγγιστό  

 ΝΟΥΝΟΥ Calci plus 

33% ασβέστ  

NOYNOY calci plus 

2  

 ΒΛΑΧΑΣ 

συμπυκνωμένο ελαφρύ 

+35% ασβέστ  

ΜΕΒΓΑΛ Vita fresh 

1% Bifidu  

 ΔΕΛΤΑ Advanc  

ΦΑΓΕ ΑΒΓ   ΦΑΓΕ ΑΒΓ  

DANONE Activia   ΝΟΥΝΟΥ Kid  

Γιαουρτοποτό 

Activia  

 ΝΟΥΝΟΥ Noulac  

  Guigoz 1 Γάλα για 

βρέφη σε σκόνη με σίδηρο 

  NESTLE Neslac 1+ 

Γάλα 2ης βρεφ.ηλικίας 

  NESTLE NAN 2 Η.Α. 

Υποαλλεργικό Premiuum 

γάλα 2ης βρεφ.ηλικίας σε 

σκόνη 

  Sanilac 2 Γάλα 2ης 

βρεφ.ηλικίας σε σκόνη με 

σίδηρο 

Πίνακας 3: Παραδείγματα λειτουργικών τροφών στην ελληνική αγορά (Κόκκος 2011). 

 

Βούτυρα  Χυμοί  

Benecol κλασικό ΜΙΝΕΡΒΑ  Ευζην Amita πράσινο μήλο με 

μαστιχέλαιο Χίου Ρόφημα  

Benecol με γιαούρτι & prebiotics, 

χωρίς αλάτι ΜΙΝΕΡΒΑ  

Ευζην Amita χυμό πορτοκάλι με ω3 

λιπαρά  

Benecol με ελαιόλαδο, χωρίς αλάτι 

ΜΙΝΕΡΒ  

Ευζην Amita χυμός φρούτων με 

δαμάσκηνο & σύκο με εδώδιμες/ φυτικές 

ίνες 

50 real soft (ανάλατο) / 3φορές 

λιγότερη χοληστερόλη ΜΙΝΕΡΒΑ  

Knorr vie Καρότο, μήλο, φράουλα  

50 real light soft / 6 φορές λιγότερη 

χοληστερόλη ΜΙΝΕΡΒΑ  

Knorr vie Πορτοκάλι, μπανάνα, 

καρότο  

Valle’ soft χωρίς χοληστερόλη  Knorr vie Ανανάς, φρούτο του 
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πάθους, καλαμπόκι  

Valle’ soft φυσική πηγή ω3 / 25% λιγότερα λιπαρά από την απλή μαργαρίνη  

Becel πλούσιο σε ω3 (χωρίς αλάτι, χωρίς υδρογονωμένα  

Becel light (χωρίς αλάτι, χωρίς υδρογονωμένα) πλούσιο σε ω3  

Becel ω-3 plus  

Πίνακας 4: Παραδείγματα λειτουργικών τροφών στην ελληνική αγορά (Κόκκος 2011). 

 

2.4 Συμπεράσματα 

Είναι γεγονός πως το φαγητό αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα για τη σωματική ευεξία αλλά 

και μια σημαντική πηγή ευχαρίστησης, ανησυχίας και άγχους. Οι καταναλωτές έρχονται 

αντιμέτωποι με μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων διατροφής, με ανταγωνιστικές τιμές και με 

σταθερή ποιότητα. Κάθε είδος τροφίμου οφείλει να είναι ασφαλές, αισθητικά ευχάριστο, εύγεστο 

και σύμφωνο με την εικόνα του προϊόντος (Wilcock et al., 2004). 

Την τελευταία 20ετία, έχει κάνει την εμφάνισή της μια νέα κατηγορία τροφίμων τα 

«Λειτουργικά τρόφιμα». Από τις πιο σημαντικές αιτίες, ανάπτυξης των λειτουργικών τροφίμων, 

θεωρείται το διαρκώς διογκούμενο κίνημα της «προληπτικής ανάληψης ευθύνης/ δράσης», σε 

σχέση με την υγεία (self-care). Οι καταναλωτές, σε μεγαλύτερο βαθμό από ποτέ, ασχολούνται 

ενεργά με κρίσιμες διαστάσεις της υγείας τους (Hasler, 2000). Το 1998, σε μια έρευνα του 

International Food Information Council, σε 1000 καταναλωτές, φαίνεται πως το 95% των 

ερωτηθέντων, θεωρούν ότι κάποιες τροφές, σχετίζονται με τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης 

μιας αρρώστιας, ή τη συνολική ενίσχυση της υγείας (Schmidt, 1999). 

Πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί, σχετικά με τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τα 

λειτουργικά τρόφιμα, τα επίπεδα αποδοχής τους (Gilbert, 2000; Bech-Larsen & Grunert, 2003; 

Urala & Lähteenmäki 2003; Verbeke, 2005) και δημογραφικές μεταβλητές επιρροής των 

παραπάνω (Bogue, Coleman & Sorenson 2005). Παράλληλα η γνώση των καταναλωτών, σχετικά 

με τα οφέλη των λειτουργικών τροφίμων (σε ότι αφορά την ενίσχυση της υγείας), θεωρείται 

σημαντικός παράγοντας επίδρασης της συμπεριφοράς των καταναλωτών, προς μια κατεύθυνση 

όπου η υγεία τους λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. 

Συμπερασματικά, σε ότι αφορά τα ευρήματα διάφορων ερευνών στη διεθνή επιστημονική 

βιβλιογραφική, μπορεί να υποστηριχθεί, ότι: 

• Υφίσταται πραγματικά, μια τάση προς την υγιεινή διατροφή, καθώς θεωρείται βασικός και 

αποτελεσματικός τρόπος, πρόληψης διάφορων ασθενειών 

• Οι μορφωμένες γυναίκες, φαίνεται να είναι οι πιο δεκτικοί καταναλωτές, σε ότι αφορά την 

κατανάλωσή τους, ενώ η μόρφωση δείχνει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

• Κάποιοι καταναλωτές τα προμηθεύονται για ορθολογικούς λόγους, ενίσχυσης της υγείας, 

ενώ άλλοι απλά για να ωφεληθεί η εμφάνισή τους 

• Υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που δεν γνωρίζουν τα λειτουργικά τρόφιμα 

• Υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που δεν εμπιστεύονται τους ισχυρισμούς περί βελτίωσης 

της υγείας 

• Η γνώση για τα οφέλη τους, είναι σημαντικός παράγοντας επιρροής της αγοραστικής 

διαδικασίας 
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3. Μεθοδολογία έρευνας 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα αναλυθούν: το εννοιολογικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας (στη 

βάση του οποίου δομήθηκε το ερωτηματολόγιο), οι ερευνητικοί στόχοι της έρευνας, και η 

μεθοδολογία της ερευνητικής διαδικασίας (η τεχνική της επιλογής του δείγματος και οι μέθοδοι 

που εφαρμόσθηκαν για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προήλθαν από τις απαντήσεις 

των ερωτηθέντων). 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Η έρευνα που διεξήχθη με σκοπό να μας βοηθήσει στο να μελετήσουμε το υπάρχον 

ενδιαφέρον, την γνώση και το πώς αναγνωρίζουν οι καταναλωτές τα «Λειτουργικά Τρόφιμα» 

καθώς επίσης και το είδος, έγκειται στα πλαίσια της εφαρμοσμένης έρευνας μιας και έχεις 

σχεδιαστεί με σκοπό να αντιμετωπίσει πρακτικά ζητήματα. Βασίζεται σε δεδομένα που είναι 

απολύτως διακριτά και μετρήσιμα και η ανάλυση των δεδομένων θα γίνει με στατιστική 

επεξεργασία. 

Η προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος γίνεται ποσοτικά. Σκοπός της ποσοτικής έρευνας 

είναι η εύρεση σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων.  Η ποσοτική έρευνα αναφέρεται στη 

συστηματική διερεύνηση φαινομένων με στατιστικές μεθόδους, μαθηματικά μοντέλα και 

αριθμητικά δεδομένα. Χρησιμοποιείται συνήθως αντιπροσωπευτικό δείγμα παρατηρήσεων και 

επιδιώκεται γενίκευση σε ένα ευρύτερο πληθυσμό. Εάν και ο συνδυασμός ποσοτικής και 

ποιοτικής έρευνας θα έδινε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο ό χρόνος όσο και το μέγεθος 

της συγκεκριμένης έρευνας λειτούργησαν ως περιοριστικοί παράγοντες και έτσι επικεντρωθήκαμε 

σε ποσοτική μόνο μεθοδολογία. 

Τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσο Excel και SPSS και αυτό έγινε είτε μεμονωμένα (κυρίως 

δημογραφικά δεδομένα) είτε ανά 2 (δημογραφικά δεδομένα σε συσχετίσει με το θέμα) για 

παράδειγμα πόσο επηρεάζει η ηλικία την γνώση του τι είναι ένα λειτουργικό ή την κατανάλωση 

αυτών ή αντίστοιχα το μορφωτικό επίπεδο καθώς επίσης για το εάν αυτοί που ψωνίζουν 

επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες μίας οικογένειας μόνο ή υπάρχει αλληλεπίδραση με άλλους 

παράγοντες. 

Επιπλέον στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται γενικές ερωτήσεις, σχετικά με τις 

προτιμήσεις των καταναλωτών, τις εκτιμήσεις των μελλοντικών τους στάσεων σε σχέση με τα εν 

λόγω τρόφιμα, τις συνθήκες αγοράς και το ρόλο της συμμόρφωσης στην οικογενειακή παράδοση-

σε ότι αφορά τα τρόφιμα, καθώς πολλοί καταναλωτές μπορεί να αγοράζουν προϊόντα στη βάση 

της νοσταλγίας ή της συμμόρφωσης-για παράδειγμα αυτό το αγοράζει/ αγόραζε η μητέρα μου 

κ.ά.- (Leahy, 2008, Fournier, 1998). Σκοπός είναι να εντοπισθούν τυχόν σημαντικές επιδράσεις 

των σε αυτές τις μεταβλητές (θα θεωρηθούν εξαρτημένες μεταβλητές). 

 



Κεφάλαιο 3ον    Μεθοδολογία της Έρευνας  

 34 

3.2 Μέθοδος συλλογής δεδομένων  

 

Στην εργασία αυτή, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές και μέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης, για τον 

έλεγχο συγκεκριμένων θεωρητικών υποθέσεων, των υπό διερεύνηση φαινομένων (των 

διαστάσεων της συμπεριφοράς των καταναλωτών, σε σχέση με τα λειτουργικά τρόφιμα). Για το 

σκοπό αυτό, κατασκευάστηκαν μοντέλα, που στόχος είναι να επεξηγούν ικανοποιητικά την 

πραγματικότητα.  

Τα πλεονεκτήματα της ποσοτικής ανάλυσης, είναι (Καρώνη, Χ & Οικονόμου, Π. 2010): 

✓ η δυνατότητα που δίνεται, για την εύρεση στατιστικά σημαντικών διαφορών, μεταξύ των 

συμμετεχόντων, 

✓ η τυποποίησή της και  

✓ η στατιστική ανάλυση που μπορεί να εφαρμοσθεί.  

Η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων, έγινε ηλεκτρονικά, ενώ το δείγμα ονομάζεται 

convenience sample (δείγμα ευκολίας), και αποτελείται από τα άτομα που δέχθηκαν να 

απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. O συγκεκριμένος τρόπος δειγματοληψίας, δεν λαμβάνει υπόψη 

παραμέτρους αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος (σε σχέση με τον υπό μελέτη πληθυσμό), 

αλλά έχει σαν θετικό το υψηλό ποσοστό αποκρίσεων, κάτι που μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση 

της ακρίβειας των εξαχθέντων συμπερασμάτων (δεν χάνονται πολύτιμες πληροφορίες από 

ενδεχόμενες μη αποκρίσεις).  

Προκειμένου να «ικανοποιηθούν» οι ερευνητικοί στόχοι, επιλέχθηκαν ομάδες ερωτήσεων/ 

μεταβλητών (που αποτέλεσαν τη βάση της ποσοτικής ανάλυσης), με τρόπο που να περικλείονται 

(κατά το δυνατό), τα πορίσματα των διαφόρων ερευνών, όπως παρατέθηκαν στη θεωρητική 

επισκόπηση και τη διερεύνηση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας. 

Ανάλογα με το βαθμό ελευθερίας στην απάντηση, οι ερωτήσεις που συγκροτούν ένα 

ερωτηματολόγιο διακρίνονται σε δύο κυρίως τύπους : 

 

✓ τις ανοιχτές ερωτήσεις ή ανοιχτού τύπου 

✓ τις κλειστές ερωτήσεις ή κλειστού τύπου. 

 

Οι ανοιχτές ερωτήσεις αφήνουν στον ερωτώμενο πλήρη ελευθερία να εκφράσει τις 

προτιμήσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα του, οργανώνοντας την απάντηση του όπως εκείνος 

την εννοεί. Με ανοιχτές ερωτήσεις είναι δυνατή η προσέγγιση ακόμα και των πιο λεπτών θεμάτων. 

 

Μειονεκτήματα 

1ον. Αφήνουν μεγάλα περιθώρια υποκειμενισμού, τόσο κατά τη σύνταξη τους όσο και στις φάσεις 

της επεξεργασίας τους και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η βιαστική και 

απρόσεκτη σύνταξη τους παραπλανά το υποκείμενο, το δυσκολεύει στην απάντηση του γιατί δεν 

τις κατανοεί πολύ καλά ή το κάνουν να απαντά γενικά και αόριστα. 

2ον. Οι κλειστές ερωτήσεις δεν ζητούν παρά ένα “σημάδι”, σταυρό ή γράμμα ή κάτι άλλο σ’ ένα 

ορισμένο χώρο ή μια - δυο λέξεις το πολύ σ’ ένα διάστημα. Η ελευθερία του υποκειμένου 
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περιορίζεται στο ελάχιστο. 

 

Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου, διαβαθμισμένης κλίμακας (1-5-κλίμακα Likert) και είχαν 

σαν στόχο τη διασφάλιση της κατανόησης των ερωτηθέντων για την ουσία των ερωτήσεων 

(επομένως επιχειρήθηκε να είναι όσο πιο απλές και σαφείς, ήταν δυνατό) και την παροχή τιμών 

που να περικλείουν όλες τις πιθανές απαντήσεις. Μετά τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων, 

εφαρμόσθηκε η μέθοδος της ανάλυσης παραγόντων/ factor analysis, προκειμένου να διαπιστωθεί 

κατά πόσο μπορούν να ομαδοποιηθούν οι μεταβλητές σε παράγοντες (διατηρώντας υψηλό βαθμό 

εσωτερικής συνέπειας και αξιοπιστίας της κάθε κλίμακας). Έπειτα, μετά τις απαραίτητες 

προσαρμογές, ακολούθησε η κατασκευή των μοντέλων και η στατιστική ανάλυση (πολλαπλές 

παλινδρομήσεις).  

Η συλλογή δεδομένων, γενικά για τις ποσοτικές έρευνες, γίνεται με δομημένα πρωτόκολλα, 

όπως ερωτηματολόγια, κλίμακες και δοκίμια επιτευγμάτων. Για την παρούσα μελέτη επιλέχθηκε 

το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο (βλέπε παράρτημα).  

Σκοπός του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν αρχικά 

να εκμαιεύσει την προθυμία των καταναλωτών για τα λειτουργικά τρόφιμα και επιπλέον να βρεθεί 

η γνώση των καταναλωτών γύρω από τα λειτουργικά τρόφιμα. Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε 

3 τμήματα, το πρώτο αναφέρεται κυρίως σε δημογραφικά στοιχεία, το δεύτερο αξιολογεί το είδος 

τον συμμετεχόντων και το τρίτο προσπαθεί να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με την γνώση των 

καταναλωτών όσον αφορούν τα λειτουργικά τρόφιμα. 

Στην αρχή του ερωτηματολογίου υπάρχουν βασικά δημογραφικά ερωτήματα όπως το 

φύλλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, η εργασία και η οικογενειακή κατάσταση, ενώ από το ερώτημα 7 

και μετά αρχίζουν οι ερωτήσεις να γίνονται πιο συγκεκριμένες σχετικά με τον σκοπό της 

συγκεκριμένης έρευνας. 

Έτσι θεωρήθηκε αρκετά σημαντικό να γνωρίζουμε εάν τα άτομα που απάντησαν αγοράζουν 

οι ίδιοι τα τρόφιμα που καταναλώνουν. Αυτό μας βοηθά στο να καταλάβουμε πόσο αυτοί που 

ψωνίζουν είναι γνώστες αυτών που ψωνίζουν δηλαδή εάν οι διαδικασία γίνεται μηχανικά ή εάν οι 

επιλογές τους είναι συνειδητές. Αυτό έρχεται να επιβεβαιωθεί με επόμενη ερώτηση μέσω της 

οποίας προσπαθούμε να δούμε εάν ξέρουν τι είναι τα λειτουργικά τρόφιμα και να κάνουμε τον 

συσχετισμό με το εάν τα άτομα που ψωνίζουν είναι άτομα που γνωρίζουν τι αγοράζουν ή τι 

κυκλοφορεί γενικά στον χώρο του τροφίμου. 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν, αντλούν πληροφορίες για το πώς ενημερώνονται οι 

καταναλωτές και ποιοι είναι αυτοί που επιδρούν κυρίως στην ενημέρωσή τους.  

Οι ερωτήσεις του τύπου εάν καπνίζουν, εάν αθλούνται και με ποια συχνότητα θα μας 

δώσουν μία αίσθηση του εάν τα άτομα που γνωρίζουν τα λειτουργικά τρόφιμα είναι άτομα γενικά 

συνειδητοποιημένα για τις διατροφικές τους συνήθειες και για την καλή κατάσταση της υγείας 

τους ή είναι πιο ευρέως διαδεδομένη η έννοια των λειτουργικών τροφίμων στην ελληνική αγορά. 

Πολύ σημαντική πληροφορία είναι επίσης αυτή που αντλούμε από την ερώτηση 11, όπου 

βλέπουμε ποιος είναι ο λόγος που ωθεί κάποιον να αγοράσει ένα τρόφιμο. 

Από το ερώτημα 13 και μετά, δεδομένου ότι έχει δοθεί ένας υποτυπώδης ορισμός των 
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«Λειτουργικών Τροφίμων» για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι αυτά, δίνονται ερωτήσεις που 

αναλύουν το τι πιστεύουν οι καταναλωτές ότι είναι τα λειτουργικά τρόφιμα, που βοηθούν, ποιος 

ο λόγος που θα χρησιμοποιούσαν ένα αντίστοιχο τρόφιμο και πόσο θα πλήρωναν για την αγορά 

ενός αντίστοιχου τροφίμου. 

Με τις ερωτήσεις αυτές προσπαθούμε να καταλάβουμε, πως έστω και εάν δοθεί ένα πολύ 

βασικός και απλός ορισμός της κατηγορίας αυτής των τροφίμων, τι πιθανότητα έχουν οι 

καταναλωτές να αντιληφθούν τον λόγο ύπαρξης ενός λειτουργικού τροφίμου. Έτσι γίνεται 

προσπάθεια μελέτης της αίσθησης που δημιουργείται στους καταναλωτές όταν ακούν τον όρο 

«Λειτουργικά Τρόφιμα» είτε γνωρίζουν είτε όχι. Επιπρόσθετα, ενδιαφέρον είναι να συσχετιστούν 

οι απαντήσεις των ερωτήσεων 12, 13 14 και 15 ώστε να μελετηθεί το ένα όντως γνωρίζουν την 

κατηγορία των τροφίμων αυτοί που νομίζουν ότι την ξέρουν ή είναι απλά μια αίσθηση που οι ίδιοι 

έχουν χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Οι ερωτήσεις 16 και 17 δημιουργήθηκαν για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την τάση 

της αγοράς ως προς τις ανάγκες των καταναλωτών, νέες ή παλιές, δηλαδή ποιος θα ήταν ο λόγος 

που θα τους έκανε να αγοράσουν ένα τέτοιο προϊόν καθώς επίσης και ποιες κατηγορίες προϊόντων 

θεωρούν πιο πιθανές για να βρουν ένα αντίστοιχο προϊόν που θα είναι ευεργετικό για την υγεία 

τους. Μέσα από την ερώτηση 17, μπορούμε επίσης να καταλάβουμε εάν οι καταναλωτές θεωρούν 

πως τα λειτουργικά τρόφιμα είναι κάτι φυσικό ή είναι δημιουργία του ανθρώπου ώστε ένα 

βελτιώσει την διατροφή του. 

Τέλος το ερωτηματολόγιο κλείνει με μια πολύ βασική ερώτηση για μια εταιρεία: Ποιο είναι 

το χρηματικό ποσό που θα διέθετε κάποιος για να αγοράσει λειτουργικά τρόφιμα. Έτσι ανάλογα 

με τι απαντήσεις μπορεί να καταλάβει κάποιος εάν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κάποιος για την 

ανάπτυξη ενός τέτοιου τροφίμου ή όχι δεδομένου ότι οι καταναλωτές δεν έχουν πολύ διάθεση να 

σπαταλήσουν χρήματα για κάτι αντίστοιχο. 

 

3.3 Στρατηγικές δειγματοληψίας  

 

Δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα  που είχαμε για την διεξαγωγή της έρευνας ήταν μικρό, 

έγινε μια προσπάθεια να συλλεχθούν όσον το δυνατόν περισσότερο ερωτηματολόγια. 

 Ο πληθυσμός ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο δεν είχε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Η επιλογή του έγινε τυχαία με μοναδικό κριτήριο την προσωπική γνωριμία με 

τον ερευνητή. Βέβαια για να μπορέσει η έρευνα να έχει σχετικά καλά αποτελέσματα ο ερευνητή 

προσπάθησε να απευθυνθεί σε άτομα διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικού φύλου χωρίς όμως 

να καταφέρει να είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα απόλυτα με τα δημογραφικά στοιχεία της 

πόλης (αναλογία ανδρών γυναικών, νέων ηλικιωμένων, εργαζομένων/ ανέργων, κτλ). 

Κατά συνέπεια, η τεχνική δειγματοληψίας έγινε χωρίς πιθανότητα, πρόχειρη, με 

αυτοεπιλογή από τον ερευνητή αλλά και με χιονοστιβάδα μίας και κάποιοι από τους 

συμμετέχοντες θέλοντας να βοηθήσουν προώθησαν το ερωτηματολόγιο σε άλλους γνωστούς τους 

για να το συμπληρώσουν. 

Συνολικά, τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν έφτασαν τα 304. 



Κεφάλαιο 3ον    Μεθοδολογία της Έρευνας  

 37 

 

3.4 Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων  

 

Για τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου, έγινε γραφική αναπαράσταση (pie-charts και 

ιστογράμματα-σε επιλεγμένες μεταβλητές αντιληπτής σημαντικότητας), ενώ στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές παλινδρομήσεις για τη διερεύνηση των επιδράσεων 

(Ζαφειρόπουλος, 2005).  

Ταυτόχρονα, για την ανάλυση και την ερμηνεία των πρωτογενών δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε το σύστημα SPSS της ΙΒΜ (free trial version). Είναι ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα για την ανάλυση των δεδομένων δημιουργώντας πίνακες, διαγράμματα και επιφάνειες 

τα οποία παρουσιάζουν τάσεις και σύνθετη στατιστική ανάλυση. 

Τέλος χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής όπως μεθόδους συχνοτήτων και 

πολλαπλής αντιστοίχισης μελετώντας τον βαθμό συσχέτισης (R) διαφορετικών παραγόντων και 

τo επίπεδο σημαντικότητας της συσχέτισης αυτής (p) με τη μέθοδο t-test ανεξάρτητων δειγμάτων 

και ανάλυσης διακύμανσης (one-way ANOVA). 

 

3.5 Συμπεράσματα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό μελετάμε γενικά των τρόπο συλλογής των δεδομένων της εργασία αυτής, 

τον βαθμό δυσκολίας που έχει, καθώς επίσης και τον τρόπο επεξεργασίας των αποτελεσμάτων 

έτσι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα συναρτήσει του πλήθους των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και το είδος των ερωτηθέντων στους οποίους απευθύνθηκε. 

Το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας επικεντρώθηκε στο πεδίο των λειτουργικών τροφίμων, 

σε επίπεδο διερεύνησης των μεταβλητών επιρροής της συνολικής συμπεριφοράς των 

καταναλωτών.  

Οι θεωρητικοί στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των λειτουργικών τροφίμων 

(τι είναι αυτά τα τρόφιμα, λόγοι ανάπτυξης, οφέλη για την υγεία, παγκόσμια αγορά, παραδείγματα 

των συγκεκριμένων τροφών στην ελληνική αγορά κ.ά.), ώστε να κατανοήσει ουσιαστικά ο 

αναγνώστης το ζήτημα, προτού ασχοληθεί με το ερευνητικό μέρος  

Οι ερευνητικοί στόχοι, είναι η συσχέτιση διαφόρων δημογραφικών παραγόντων με την 

κατανάλωση / χρήση των λειτουργικών τροφίμων με σκοπό να κατανοήσουμε τις τάσεις της 

αγοράς, τις ανάγκες των καταναλωτών από ένα τέτοιο τρόφιμο και το μέλλον της αγοράς σε 

ελληνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα μελετάμε το πού οφείλεται αυτό εάν είναι μια νέα τάση (μόδα) ή 

είναι ένα φαινόμενο με πιο βαθιές ρίζες. 
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4. Αποτελέσματα 

4.1 Εισαγωγή  

Με βάση το προηγούμενο κεφάλαιο, η έρευνα διεξήχθη το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 

Ιανουαρίου μεταξύ 20 Ιανουαρίου και 26 Ιανουαρίου 2020. Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στην 

ανάλυση των αποτελεσμάτων που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια της έρευνας. 

 

4.2 Γενικές παρατηρήσεις και απόψεις 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας που διεξήχθη, συλλέχθηκαν μέσω 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (δες παράρτημα) το οποίο συμπληρωνόταν ηλεκτρονικά 

ακολουθώντας ένα link. Συνολικά συμπληρώθηκαν 304 ερωτηματολόγια τα οποία διανεμήθηκαν 

σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας από τα 18 έως τα 65+, κάτοικοι Ελλάδας και συγκεκριμένα η 

πλειοψηφία τους ήταν εντός λεκανοπεδίου Αττικής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν γυναίκες και αποτελούσαν το 61,8% των απαντηθέτων 

ερωτηματολογίων ενώ το υπόλοιπο 38,2% ήταν άνδρες. Εάν και το ερωτηματολόγιο 

συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά και περιμέναμε να μην έχει απαντήσεις από άτομα άνω των 64, 

δεδομένου ότι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, διαπιστώνουμε πως υπήρχαν 

άτομα άνω των 65 που απάντησαν και αποτέλεσαν το 1,3%, ενώ η πλειοψηφία βρίσκονταν μεταξύ 

25 και 44 οι οποίοι άγγιξαν το 61,8% στο σύνολό τους. 

 

2 . Ηλικία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-24 28 9,2 9,2 9,2 

25-34 78 25,7 25,7 34,9 

35-44 112 36,8 36,8 71,7 

45-54 54 17,8 17,8 89,5 

55-64 28 9,2 9,2 98,7 

65+ 4 1,3 1,3 100,0 

Total 304 100,0 100,0  

Πίνακας 5:  Ηλικιακό προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
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Εικόνα 6:  Γραφική απεικόνιση των ηλικιών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Γενικά τα άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, παρουσίασαν μια ποικιλομορφία 

όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (ηλικία, φύλο, οικονομικό επίπεδο, 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο, οικογενειακή κατάσταση). Το μόνο που δεν παρουσιάζει αντικειμενική 

απεικόνιση είναι η περιοχές που κατοικούν μιας και βασίστηκα σε άτομα γνωστά ως προς τον 

ερευνητή και η πλειοψηφία τους είναι κάτοικοι Αθήνας και Μεγάρων. Βέβαια δεν λείπουν 

απαντήσεις από άλλες περιοχές της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Αργός, Σύρος κτλ) μόνο που 

αναλογικά δεν ανταποκρίνονται στο πληθυσμιακό προφίλ της χώρας και είναι και ό λόγος που δεν 

μελετήθηκα ως παράγοντας ο τόπος κατοικίας. 

 

4.3 SPSS ανάλυση δεδομένων 

Η ανάλυση και η ερμηνεία των πρωτογενών δεδομένων που συλλέχθηκαν από το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε με την χρήση μέσω του στατιστικού 

προγράμματος SPSS V26 για Windows. To λογισμικό διευκόλυνε τον ερευνητή να αναλύσει τα 

δεδομένα και να δημιουργήσει τις απαραίτητες αναφορές σε πίνακες, πίνακες γραμμών και πίτας 

και περιγραφικά στατιστικά στοιχεία. Ειδικότερα από την λειτουργία περιγραφικών στατιστικών, 

χρησιμοποιούνται οι αναλύσεις συχνοτήτων και σταυροστοιχείων (ή συστοιχιών). 

 

4.3.1 SPSS ανάλυση συχνότητας 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 1, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν άτομα ηλικίας 35-44 

(36,8%) ενώ ακολουθεί το ηλικιακό προφίλ των 25-34 με ποσοστό 25,7%. Το 17,8% των 
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ερωτηθέντων είχαν ηλικία 45-54 ενώ ακολουθούν με 9,2% άτομα ηλικίας 18-24 και 55-64 για το 

κάθε ηλικιακό προφίλ ξεχωριστά. Τέλος ένα 1,3% αντιστοιχεί σε άτομα ηλικίας 65+. Αν και 

δημογραφικά τα ποσοστό δεν ανταποκρίνεται στο ηλικιακό προφίλ της χώρας (μιας και η οικονομική 

μετανάστευση έχει μειώσει πολύ το ηλικιακό προφίλ των 25-44) τα άτομα αυτά είναι εκείνα που 

ψωνίζουν περισσότερο και μας δείχνουν το πως θα εξελιχθεί η αγορά σε λίγα χρόνια δείχνοντας έτσι 

τις ανάγκες τους. 

4.3.2 SPSS ανάλυση ταξινόμησης 

Η ερώτηση 3 εστιάζει στο μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων. Όσον αφορά το μορφωτικό 

τους επίπεδο, η πλειοψηφία τους (68,1%) ήταν άτομα που είχαν πτυχίο από την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και μάλιστα το 44,9% αυτών, είχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών είτε Master (30,9 %) 

είτε διδακτορικό (14%). 

3. Εκπαίδευση 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δημοτικό 1 ,3 ,3 ,3 

Γυμνάσιο 5 1,6 1,6 2,0 

Λύκειο 41 13,5 13,5 15,5 

ΙΕΚ/Σχολές 50 16,4 16,4 31,9 

ΤΕΙ/ΑΕΙ 114 37,5 37,5 69,4 

Master 64 21,1 21,1 90,5 

PhD 29 9,5 9,5 100,0 

Total 304 100,0 100,0  

Πίνακας 6: Μορφωτικό προφίλ των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα 

 

Η ερώτηση 4 πραγματεύεται την εργασιακή τους ιδιότητα. Δεδομένου του ηλικιακού προφίλ 

των συμμετεχόντων καθώς επίσης και του εκπαιδευτικού τους υπόβαθρου διαπιστώνουμε πως η 

πλειοψηφία τους είναι εργαζόμενοι (83,6%). ενώ το 33,6% αυτών έχουν μηνιαίο εισόδημα 

μεγαλύτερο των 1200 ευρώ (ερώτηση 6). Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών είναι έγγαμοι με τέκνα 

(43,1%) ενώ σε μεγάλη αναλογία των ερωτηθέντων είναι άγαμοι (40,5%) όπως βλέπουμε και στην 

παρακάτω εικόνα (ερώτηση 5). 
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Εικόνα 7: Γραφική απεικόνιση της οικογενειακής κατάστασης των συμμετεχόντων 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν το γεγονός πως το 87,8% των ανθρώπων ψωνίζουν μόνοι 

τους μιας και είτε έχουν υποχρεώσεις που πρέπει να καλύψουν (43,1% έγγαμοι με τέκνα) είτε δεν 

υπάρχει κάποιος άλλος να του βοηθήσει με τα ψώνια (40,5% άγαμοι). Άρα οι ανάγκες καθώς και 

η οικογενειακή κατάσταση επιβεβαιώνεται και στην ερώτηση 7 όπου η πλειοψηφία απαντά πως 

ψωνίζουν μόνοι τους (74,0%) ενώ ένα ποσοστό 13,8 είναι εκείνο που συχνά αγοράζει τρόφιμα 

άρα συμμετέχει στην επιλογή των διατροφικών συνηθειών. 

Το οικονομικό επίπεδο αντικατοπτρίζεται στον Πίνακα 7 με την καταγραφή του μηνιαίου 

εισοδήματος. Στον παράγοντα αυτό τα δεδομένα δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισμένα. Όπως 

βλέπουμε και στον παρακάτω πίνακα, μιας και ένα ποσοστό της τάξης του 33,6% έχει μηνιαίο 

εισόδημα πάνω από 1200 ευρώ, οι υπόλοιποι ερωτηθέντες κυμαίνονται με ποσοστά από 15% έως 

20% σε όλες τις υπόλοιπες διαβαθμίσεις. 

 

6. Μηνιαίο εισόδημα σε ευρώ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <500 46 15,1 15,1 15,1 

501-800 62 20,4 20,4 35,5 

801-1000 53 17,4 17,4 53,0 

1001-1200 41 13,5 13,5 66,4 

>1200 102 33,6 33,6 100,0 

Total 304 100,0 100,0  

Πίνακας 7: Οικονομικό προφίλ των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερώτηση 8 όπου βλέπουμε τις κύριες πηγές ενημέρωσης των 

καταναλωτών. Σύμφωνα με το γράφημα (Εικόνα 3) βλέπουμε πως η κύρια πηγή ενημέρωσης είναι 

το διαδίκτυο και οι ειδικοί του τομέα μιας και μαζεύουν το 31,9% και το 31,6% αντίστοιχα. Οι 
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απαντήσεις αυτές είναι είτε μεμονωμένες (αποκλειστικά το διαδίκτυο) είτε συνδυαστικές μαζί με 

κάποια άλλη πηγή ( διαδίκτυο και ειδικοί ή διαδίκτυο και βιβλία). Ακολουθούν οι εφημερίδες και 

τα περιοδικά με 16,8% ενώ η τηλεόραση επηρεάζει το 11,5%. Τέλος μένουν οι ετικέτες των 

τροφίμων τις οποίες και διαβάζει μόνο το 7,6% προκειμένου να ενημερωθούν τόσο για την 

διατροφική αξία των προϊόντων που αγοράζουν όσο και για τα Health Claims. 

 

 

Εικόνα 8: Πηγές ενημέρωσης για την διατροφική αξία των προϊόντων. 

Επίσης υπήρχαν ερωτήσεις που μελέτησαν την τάση των ερωτηθέντων να καπνίζουν ή να 

αθλούνται (Ερώτηση 9 και 10 αντίστοιχα). 

Έτσι είδαμε πως το 64,8% δεν καπνίζει και ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 7,9% καπνίζει 

περιστασιακά (Εικόνα 9). Από την άλλη πλευρά το μεγαλύτερο ποσοστό αθλείται λίγο ή πολύ, με 

το σύνολό των όσων αθλούνται έστω και 2 φορές την εβδομάδα να αγγίζει το 54,3%, ενώ ένα 

αρκετά υψηλό ποσοστό της τάξης του 40,5% να μην αθλείται καθόλου. 

 

 

Εικόνα 9: Εκατοστιαία σύσταση όσων καπνίζουν και όσων αθλούνται. 

 

Η ερώτηση 11 μας δείχνει τους λόγους που κάποιος επιλέγει ένα τρόφιμο. όπως ήταν 

αναμενόμενο τόσο η τιμή όσο και η γεύση είναι στις 2 πρώτε θέσεις με την τιμή να έχει την πρωτιά 
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μιας και το 56,9% την επέλεξε ως βασικό παράγοντα. Ακολουθεί η γεύση με ποσοστό επιλογής 

23,7%, ενώ για την θρεπτική του αξία μόνο το 11,5% επιλέγει ένα τρόφιμο. Οι ισχυρισμοί υγείας 

δεν επηρεάζουν τόσο την επιλογή ενός καταναλωτή με αποτέλεσμα το 3,3% να δίνει βάση σε 

αυτό. Τέλος, η συσκευασία και η μάρκα (Brand name) είναι κάτι που γενικά δεν επηρεάζει την 

επιλογή ή καλύτερα δεν είναι από τα βασικά που θα κοιτάξει ένας καταναλωτής.  

 

 

Εικόνα 10: Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή τροφίμων 

 

Η ερώτηση 12 μας δείχνει πως σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει τι είναι τα 

λειτουργικά τρόφιμα. Έτσι το 54,9% απάντησε αρνητικά στην ερώτηση αυτή ενώ το 45,1% 

θετικά. 

 

 

Εικόνα 11: Πόσοι γνωρίζουν τι είναι τα λειτουργικά τρόφιμα 
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Περνώντας στην ερώτηση 13, και δεδομένου ότι είχε δοθεί ένας υποτυπώδης ορισμός για τα 

λειτουργικά τρόφιμα, ζητήθηκε από τους καταναλωτές να ορίσουν τι είναι ή καλύτερα τι 

πιστεύουν ότι είναι τα λειτουργικά τρόφιμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό (75,3%) πιστεύει πως τα 

λειτουργικά τρόφιμα είναι τρόφιμα με ευεργετικές ιδιότητες στον ανθρώπινο οργανισμό. Ένα 

9,2% δεν γνωρίζει καθόλου ενώ το 6,6% έχει μια μπερδεμένη εικόνα γύρω από τον ορισμό των 

λειτουργικών τροφίμων μιας και πιστεύει πως είναι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή χάπια 

που έχουν ευεργετικές ιδιότητες στον ανθρώπινο οργανισμό. Υπάρχει ένα 6,25% που πιστεύει πως 

είναι βιολογικά τρόφιμα και τέλος ένα μόλις 0,98% που θεωρεί πως τα τρόφιμα σε μορφή χαπιού 

είναι λειτουργικά τρόφιμα μιας και καλύπτουν τις απαραίτητες ανάγκες του ανθρώπινου 

οργανισμού. 

 

 

Εικόνα 12: Εικόνα των καταναλωτών ως προς τα λειτουργικά τρόφιμα. 

 

Η ερώτηση 14 (Πίνακας 8) μας παρουσιάζει τι πιστεύουν ότι έχουν περισσότερο τα 

λειτουργικά τρόφιμα. Το 61,8 % των καταναλωτών πιστεύει πως είναι τρόφιμα πλούσια σε 

φυτικές ίνες, προβιοτικά, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά. Ένα 11,5% δεν γνωρίζει και δεν 

απαντά ενώ υπάρχουν και μικρά ποσοστά καταναλωτών που έχουν την εντύπωση πως τα 

λειτουργικά τρόφιμα είναι πλούσια σε προβιοτικά (6,3%), σε φυτικές ίνες (5,9%), βιταμίνες 5,6%, 

αντιοξειδωτικά (4,6%). Τέλος υπάρχει ένα ποσοστό τις τάξης του 2,3% που πιστεύει πως 

περιέχουν κάτι άλλο. 
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14. Σε τι πιστεύετε πως είναι πλούσια τα "Λειτουργικά τρόφιμα"; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Φυτικές ίνες 18 5,9 5,9 5,9 

Προβιοτικά 19 6,3 6,3 12,2 

Βιταμίνες 17 5,6 5,6 17,8 

Μέταλλα 6 2,0 2,0 19,7 

Αντιοξειδωτικά 14 4,6 4,6 24,3 

Όλα τα παραπάνω 188 61,8 61,8 86,2 

Δεν γνωρίζω 35 11,5 11,5 97,7 

Άλλο 7 2,3 2,3 100,0 

Total 304 100,0 100,0  

Πίνακας 8: Εντύπωση καταναλωτών για το τι περιέχουν τα λειτουργικά τρόφιμα. 

Η ερώτηση 15 (Εικόνα 13) μας παρουσιάζει την εντύπωση που έχουν οι καταναλωτές για το 

που μπορούν να τους βοηθήσουν τα λειτουργικά τρόφιμα. Οι πλειοψηφία των καταναλωτών 

πιστεύει πως τα λειτουργικά τρόφιμα μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Έτσι το 54,9% 

πιστεύει πως μπορούν να βοηθήσουν στην διατήρηση της καλής υγείας, να χρησιμοποιηθούν ως 

πρόληψη θεραπεία από διάφορες ασθένειες καθώς επίσης και στην ευεξία. Το 29,9% πιστεύει 

αποκλειστικά πως βοηθούν στην διατήρηση της υγείας σε καλά επίπεδα ενώ το 6,6% πιστεύει πως 

βοηθούν στην ευεξία. Το 5,3% των καταναλωτών πιστεύει πως συμβάλλουν στην πρόληψη 

ασθενειών ενώ υπάρχει και ένα 2% που πιστεύει πως λειτουργούν ως φάρμακο και θεραπεύουν 

κάποιες ασθένειες.  

 

Εικόνα 13: Σε τι βοηθούν τα λειτουργικά τρόφιμα. Εντυπώσεις καταναλωτών. 

Η ερώτηση 16 δίνει απάντηση στο ερώτημα ποιος θα ήταν ο λόγος που θα τους έκανε να 

αγοράσουν λειτουργικά τρόφιμα. Όπως βλέπουμε στην εικόνα 14, το 31,5% θα αγόραζε τέτοια 

τρόφιμα για να βελτιώσει την υγεία του ενώ ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 26,6% διότι 

προσέχει την διατροφή του ακολουθώντας ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Το 16,9% θα τα αγόραζε 

για προληπτικούς λόγους δηλαδή ένα είχε την τάση για κάποια ασθένεια και θα ήθελε να μειώσει 
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τις πιθανότητες αυτή να εμφανιστεί. Μόλις το 1,6% θα αγόραζε ένα τέτοιο προϊόν για λόγους 

μόδας δηλαδή για την τάση που υπάρχει να ασχολούμαστε λίγο περισσότερο με την διατροφή μας. 

Η περιέργεια και η αντιμετώπιση των χρόνιων νόσων είναι παράγοντες που θα επηρεάζουν μόλις 

το 0,8% των καταναλωτών, η κάθε μία, και θα τους έκαναν να μπουν στην διαδικασία να 

αγοράσουν ένα τέτοιο τρόφιμο. Βέβαια υπάρχει ένα 0,8% που δεν γνωρίζει καθόλου τι είναι άρα 

και σε τι θα μπορούσε να είναι πλούσιο. Τέλος το 19,4% των ερωτηθέντων απαντά πως θα τα 

αγόραζε για λίγο απ’ όλα, δηλαδή για θεραπεία, βελτίωση - διατήρηση της υγείας του αλλά και 

γιατί είναι νέα τάση της αγοράς στον τομέα των τροφίμων. 

 

 

Εικόνα 14: Πιθανοί παράγοντες αγορά λειτουργικών τροφίμων 

 

Η ερώτηση 17 (Εικόνα 15) εστιάζει στις δημοφιλέστερες κατηγορίες τροφίμων για τις 

λειτουργικές τους ιδιότητες. Το 32,9% αναγνωρίζει τα εμπλουτισμένα τρόφιμα γενικά ως 

λειτουργικά δηλαδή τρόφιμα που περιέχουν βιταμίνες και μέταλλα περισσότερο από το 

αναμενόμενο ποσοστό. Τα δημητριακά ολικής άλεσης είναι από τα πιο δημοφιλή εμπλουτισμένα 

τρόφιμα μιας και αναγνωρίζονται από το 22,4% και ακολουθούν με διαφορά της τάξης του 8,6% 

τα γαλακτοκομικά με ποσοστό 13,8%. Πολύ μεγάλη απήχηση, σε σχέση με την αναμενόμενη, 

έχουν τα ροφήματα βοτάνων που ξεπερνούν σε ποσοστό τα γαλακτοκομικά και αναγνωρίζονται 

ως λειτουργικά από το 18,4% των ερωτηθέντων ενώ μόλις 0,3% πιστεύει πως γενικά τα ροφήματα 

μπορούν να προσδώσουν λειτουργικές ιδιότητες. 
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Εικόνα 15: Κατηγορίες τροφίμων που αναγνωρίζονται ως λειτουργικά. 

Τέλος, η ερώτηση 18 (Εικόνα 16) μας δίνει το εύρος του κόστους που θα μπορούσαν να είχαν 

τα λειτουργικά τρόφιμα ή ακόμα καλύτερα τα χρήματα που έχουν σκοπό να ξοδέψουν οι 

καταναλωτές ώστε να αποκτήσουν ένα τρόφιμο με λειτουργικές ιδιότητες. Το 76,6% των 

ερωτηθέντων απαντά πως το είδος του τροφίμου και οι λειτουργικές του ιδιότητες είναι αυτά που 

καθορίζουν το κόστος του προϊόντος. Το 11,2% δεν το ενδιαφέρει η τιμή και θα έδινε όσο 

χρειάζονταν. Ένα ποσοστό τις τάξης του 6,9% θα μπορούσε να σπαταλήσει από 1 έως 3 ευρώ ενώ 

ένα ακόμα πιο μικρό ποσοστό της τάξης του 4,9% θα έδινε πάνω από 3 ευρώ για την αγορά ενός 

τέτοιου τροφίμου. 

 

 

Εικόνα 16: Χρηματικό εύρος σε ευρώ για την αγορά λειτουργικών τροφίμων 

 

6,9%

11,2%

76,6%

0,3%

4,9%

Χρήματα που θα ξόδευαν για την αγορά 
λειτουργικών τροφίμων

Από 1 έως 3 ευρώ

Δεν με ενδιαφέρει η 
τιμή

Εξαρτάται το είδος

Έως 1 ευρώ

Πάνω απο 3 ευρώ
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4.4 Επίτευξη ερευνητικών στόχων 

Με βάση το προηγούμενο κεφάλαιο οι ερευνητικοί στόχοι περιγράφονται παρακάτω μαζί με 

ένα σχόλιο κάτω από τον κάθε στόχο που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επετεύχθη ο κάθε 

ένας μέσω την έρευνας αυτής μέχρι την δεδομένη χρονική στιγμή. 

Ο1: Ανάλυση των κύριων θεμάτων που σχετίζονται με το θέμα των λειτουργικών τροφίμων 

όπως το τί είναι τα λειτουργικά τρόφιμα, ποια είναι τα βασικά χαρακτηρίστηκα τους, τι είναι 

συμπεριφορά καταναλωτών, ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν, τι είναι στάση των καταναλωτών. 

Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε σε όλο το κεφάλαιο 2, στο οποίο αναλύθηκαν και 

δικαιολογήθηκαν οι περιγραφές των βασικών θεμάτων με ορισμούς, στο πλαίσιο της 

ανασκόπησης της βιβλιογραφίας αναφέροντας δείγματα μελετών. 

Ο2: Η εξέταση του αντίκτυπου των λειτουργικών τροφίμων στην συμπεριφορά των 

καταναλωτών στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτικών ομάδων με βάση τις διαπιστωμένες 

μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και πιο συγκεκριμένα στην ελληνική αγορά. 

Ο δεύτερος στόχος επιτεύχθηκε επίσης στο κεφάλαιο 2, όπου παρουσιάζονται αποτελέσματα 

από έρευνες για το τι πιστεύουν οι καταναλωτές ότι είναι τα λειτουργικά τρόφιμα, ποιες 

κατηγορίες τροφίμων αναγνωρίζουν περισσότερο ως λειτουργικά , ποιες χώρες είναι περισσότερο 

εξοικειωμένες με τον όρο καθώς επίσης περιγράφουν την κατάσταση στην ελληνική αγορά 

παρουσιάζοντας τα λειτουργικά τρόφιμα που υπάρχουν και την αποδοχή τους από τους Έλληνες 

καταναλωτές. 

Ο3: Η συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των πρωτογενών δεδομένων για την αξιολόγηση της 

αναγνωσιμότητας και της αποδοχής των καταναλωτών στην Ελλάδα ως προς τα λειτουργικά 

τρόφιμα. Τα ευρήματα θα υποστηριχθούν από προηγούμενες μελέτες. 

Ο τρίτος στόχος επιτεύχθηκε στα κεφάλαια 3 και 4 όπου πρωταρχικός ρόλος ήταν να 

αξιολογηθεί η αναγνωσιμότητα των λειτουργικών τροφίμων από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό 

μετά από αναλύσεις συγκεκριμένων ερωτήσεων της έρευνας αυτής οι οποίες απευθύνοντας στο 

κοινό που συμμετείχε.  

Ο4: Η εφαρμογή των παραπάνω για να σχηματίσουμε ένα συγκριτικό και πειραματικό 

πλαίσιο στο οποίο μελετώνται οι παράγοντες επίδρασης της συμπεριφοράς των καταναλωτών 

στην αγοραστική τους τάση αλλά και στην αναγνώριση της κατηγορίας αυτής των τροφίμων.  

Ο τέταρτος στόχος επιτεύχθηκε στο κεφάλαιο 4 όπου παρατηρήθηκε πως τα άτομα με 

μικρότερη ηλικία αντιλαμβάνονται καλύτερα νεότερους όρος ακόμα και στα πλαίσια της 

διατροφής. Συγκρίθηκαν μορφωτικό επίπεδο και γνώση του όρου/ κατηγορίας τροφίμων καθώς 

και οικονομικό επίπεδο και τάση να ξοδέψουν περισσότερα χρήμα. Ακόμη μελετήθηκε ο 
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γενικότερος τρόπος ζωής (άθληση ή κάπνισμα) με την τάση των ατόμων αυτών να γνωρίζουν τι 

είναι τα λειτουργικά τρόφιμα. 

Ο5: Η αναφορά πως η έλλειψη γνώσης συμβάλει θετικά ή αρνητικά, στην τάση των 

καταναλωτών να θέλουν να αγοράσουν λειτουργικά τρόφιμα και ποια. 

Ο πέμπτος στόχος μελετήθηκε διαμέσου την ανάλυσης συγκριτικά διαφόρων δεδομένων της 

έρευνας αυτής και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων στο κεφάλαιο 4. 

Ο6: Η παρούσα αναφορά θα αναπτύξει σημεία βελτίωσης του τρόπου επικοινωνίας και 

ενημέρωσης των καταναλωτών όσον αφορά την αναγνωσιμότητα των λειτουργικών τροφίμων. 

Ο έκτος στόχος επιτυγχάνεται μέσω της επεξεργασίας και της ανάλυσης των δεδομένων της 

έρευνας αυτής κατά την διάρκεια του 4ου κεφαλαίου. Συγκρίνοντας διαφορετικούς παράγοντες 

μπορεί μια εταιρεία να δει πως μπορεί να επικοινωνήσει καλυτέρα ένα τέτοιο είδος. 

Ο7: Η παραγωγή νέων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για νέες έρευνες στον 

ίδιο τομέα. 

Είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση και την ερμηνεία των 

δεδομένων του κεφαλαίου 4 συγκεντρώνονται για την υλοποίηση του έβδομου στόχου και 

συνεπάγεται πως σημαντικά αποτελέσματα θα προστεθούν σε μελλοντικές μελέτες ενός 

παρόμοιου ερευνητικού πεδίου στον τομέα αυτό. 

 

4.5 Ανάλυση υποθέσεων έρευνας 

4.5.1 Ανάλυση της πρώτης υπόθεσης (Η1) 

Η δήλωση υπόθεσης 1 (Η1) αναφέρει ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού 

που ερωτήθηκε, επιδρούν στην γνώση ή όχι του όρου λειτουργικά τρόφιμα καθώς επίσης και της 

χρήσης αυτών. Η υπόθεση 1 βασίζεται στα δεδομένα του κεφαλαίου 2 και 3 και επιτυγχάνει τους 

στόχους 1, 2 και 3. Οι ερωτήσεις 1,2,3,4,5,6 και 7 του παραρτήματος  βοηθούν στην συλλογή 

δεδομένων. 

Η υπόθεση 1 (Η1) δηλώνει πως δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το μορφωτικό 

επίπεδο, και κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως ο τρόπος ζωής και το Fitness επηρεάζουν στο πόσο 

ενημερωμένοι είναι οι καταναλωτές για το τι είναι τα λειτουργικά τρόφιμα. 

Από την παρακάτω ανάλυση βλέπουμε πως η ηλικία επηρεάζει την γνώσης των λειτουργικών 

τροφίμων με ένα συντελεστή συσχέτισης 0,143. Ο βαθμός συσχέτισης γνώσης του τι είναι τα 
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λειτουργικά τρόφιμα και η ηλικία είναι στατιστικά σημαντικός μιας και το p value είναι μικρότερο 

του 0,05 (p=0.012). Διαπιστώνουμε λοιπόν, πως δεν υπάρχει μεγάλη συσχέτιση της γνώσης του 

τι είναι τα λειτουργικά τρόφιμα με την ηλικία των ερωτηθέντων. 

Correlations 

 2 . Ηλικία 12. Γνωρίζετε τι είναι τα Λειτουργικά τρόφιμα; 

2 . Ηλικία Pearson Correlation 1 ,143* 

Sig. (2-tailed)  ,012 

N 304 304 

12. Γνωρίζετε τι είναι τα 

Λειτουργικά τρόφιμα; 

Pearson Correlation ,143* 1 

Sig. (2-tailed) ,012  

N 304 304 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Πίνακας 9: Συσχέτιση ηλικίας και γνώσης του όρου λειτουργικά τρόφιμα 

Στον Πίνακα 10, βλέπουμε πως οι ηλικίες μεταξύ 18-24 και 25-34 δίνουν τα μεγαλύτερα 

ποσοστά γνώσης του τι είναι λειτουργικά τρόφιμα  σε αντίθεση με τις ηλικίες 45-54 και 55-64 

όπου η πλειοψηφία τους δεν γνωρίζει το τι είναι. Αυτό μπορεί να έχει πολλούς λόγους ένα από 

αυτούς είναι ότι η έννοια είναι νέα και οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν γνωρίζουν ή ακόμα και ο τρόπος 

με τον οποίο ενημερώνονται δεν τους βοηθά να μάθουν το τι είναι σε αντίθεση με τις μικρότερες 

ηλικίες. 

2 . Ηλικία * 12. Γνωρίζετε τι είναι τα Λειτουργικά τρόφιμα; 

Crosstabulation 
Count   

 
12. Γνωρίζετε τι είναι τα Λειτουργικά τρόφιμα; 

Total Ναι Όχι 

2 . Ηλικία 18-24 15 13 28 

25-34 41 37 78 

35-44 55 57 112 

45-54 13 41 54 

55-64 11 17 28 

65+ 2 2 4 

Total 137 167 304 

Πίνακας 10: Σύγκριση ηλικίας και γνώσης των λειτουργικών τροφίμων. 

 

Μελετώντας το μορφωτικό επίπεδο και την γνώση του τι είναι τα λειτουργικά τρόφιμα 

παρατηρούμε πως όσο αυξάνει το μορφωτικό επίπεδο τόσο αυξάνει και το ποσοστό των ατόμων 

που γνωρίζουν τι είναι τα τρόφιμα αυτά. Έτσι τα άτομα που κατέχουν διδακτορικό τίτλο 

γνωρίζουν σε ποσοστό πάνω του 79% τον ορισμό λειτουργικά τρόφιμα ενώ αντίθετα τα άτομα με 

απολυτήριο λυκείου γνωρίζουν σε ποσοστό 29%. 
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3. Εκπαίδευση * 12. Γνωρίζετε τι είναι τα Λειτουργικά τρόφιμα; Crosstabulation 
Count 

 
12. Γνωρίζετε τι είναι τα Λειτουργικά τρόφιμα; 

Total Ναι Όχι 

3. Εκπαίδευση Δημοτικό 0 1 1 

Γυμνάσιο 2 3 5 

Λύκειο 12 29 41 

ΙΕΚ/Σχολές 19 31 50 

ΤΕΙ/ΑΕΙ 50 64 114 

Master 31 33 64 

PhD 23 6 29 

Total 137 167 304 

Πίνακας 11:  Συσχέτηση μορφωτικού επιπέδου και γνώσης του ορισμού. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 12, βλέπουμε πως η συσχέτιση είναι σημαντική μιας και το p value 

είναι μικρότερο από το 0,01, αλλά δεν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού 

επιπέδου και της γνώσης του τι είναι λειτουργικά τρόφιμα μίας και το r είναι ίσο με 0,223 μιας 

και όπως βλέπουμε στον Πίνακα 11 ακόμα και άτομα με master δεν γνωρίζουν σε μεγάλο ποσοστό 

τον όρο αυτό. 

Correlations 

 
12. Γνωρίζετε τι είναι τα 

Λειτουργικά τρόφιμα; 3. Εκπαίδευση 

12. Γνωρίζετε τι είναι τα 

Λειτουργικά τρόφιμα; 

Pearson Correlation 1 -,223** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

Sum of Squares and Cross-

products 
75,260 -41,069 

Covariance ,248 -,136 

N 304 304 

3. Εκπαίδευση Pearson Correlation -,223** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

Sum of Squares and Cross-

products 
-41,069 452,234 

Covariance -,136 1,493 

N 304 304 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 12: Συντελεστής συσχέτισης Μορφωτικού επιπέδου με γνώση του όρου. 

Μελετώντας τώρα τον τρόπο ζωής και το πόσο ενημερωμένοι είναι οι καταναλωτές (Πίνακας 

13) βλέπουμε πως δεν υπάρχει συσχέτιση με στατιστική σημαντικότητα τόσο για τα άτομα που 

αθλούνται όσο και για εκείνα που καπνίζουν μιας και είτε καπνίζουν είτε όχι δεν υπάρχει 

αντιστοιχία γνώσης και μη καπνιζόντων. Από την άλλη ακόμα και τα άτομα που αθλούνται σε 

καθημερινή βάση ή 2-3 φορές την εβδομάδα δεν γνωρίζουν σε μεγάλο ποσοστό τον όρο των 

λειτουργικών τροφίμων. 

Correlations 
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12. Γνωρίζετε τι είναι τα 

Λειτουργικά τρόφιμα; 9. Καπνίζετε; 

10. Πόσο συχνά 

αθλείστε; 

12. Γνωρίζετε τι είναι τα 

Λειτουργικά τρόφιμα; 

Pearson Correlation 1 -,066 ,081 

Sig. (2-tailed)  ,252 ,159 

N 304 304 304 

9. Καπνίζετε; Pearson Correlation -,066 1 -,028 

Sig. (2-tailed) ,252  ,622 

N 304 304 304 

10. Πόσο συχνά 

αθλείστε; 

Pearson Correlation ,081 -,028 1 

Sig. (2-tailed) ,159 ,622  

N 304 304 304 

Πίνακας 13: Συσχέτιση τρόπου ζωής και γνώσης του όρου. 

 

4.5.2 Ανάλυση της δεύτερης υπόθεσης (Η2) 

Η δεύτερη υπόθεση (Η2) δηλώνει την επίδραση της πηγής πληροφόρησης με το τι είναι 

λειτουργικά τρόφιμα και πως επιδρούν στην υγεία του ανθρώπου. Όσο πιο έγκυρη είναι η πηγή 

τόσο καλύτερη είναι η γνώση που έχουν. Βέβαια το από πού αντλούν την γνώση έχει να κάνει από 

το μορφωτικό επίπεδο του κάθ’ ενός. Προκειμένου να αντλήσουμε αυτές τις πληροφορίες 

χρησιμοποιούμε τις απαντήσεις των ερωτήσεων 3, 13, 14, 15, 16 και 17. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανάλογα με το μορφωτικό τους επίπεδο έχουν και διαφορετική 

πηγή πληροφόρησης. Έτσι όπως βλέπουμε και στην Εικόνα 17, όσο πιο υψηλό είναι το μορφωτικό 

του επίπεδο τόσο περισσότερο εμπιστεύονται το διαδίκτυο ενώ όσο πιο μέτριο είναι αυτό τόσο 

εμπιστεύονται για την γνώση του τι είναι κάτι τους ειδικούς της κάθε ειδικότητας.  

Μελετώντας τις παραμέτρους «πηγή ενημέρωσης» και «σε τι πιστεύετε ότι είναι τα 

λειτουργικά τρόφιμα» παρατηρούμε πως δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 2 αυτών παραγόντων 

και πως ακόμα και εάν οι καταναλωτές έχουν μια έγκυρη πηγή πληροφόρησης η πληροφορία είναι 

γενική χωρίς σαν τους επιτρέπει να γνωρίζουν σε βάθος το αντικείμενο. Γενικά παρατηρείται πως 

για θέματα υγείας δεν εμπιστεύονται εύκολα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως η τηλεόραση και 

το ραδιόφωνο γιατί μάλλον θεωρούν τα θέματα αυτά πιο ειδικά όπως είδαμε και παραπάνω. 

Βέβαια εάν θέλουν να ενημερωθούν για κάτι ανατρέχουν κατά κύριο λόγο στο διαδίκτυο και στους 

ειδικούς επιστήμονες του τομέα ή σε συνδυασμό αυτών ή ακόμα χρησιμοποιούν ως βασικές πηγές 

τις προαναφερόμενες σε συνδυασμό με άλλες πηγές όπως βιβλία και άλλα. 
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Εικόνα 17:  Μορφωτικό επίπεδο και πηγές πληροφόρησης 

Παρατηρώντας την συσχέτιση της πηγής πληροφορίας με το τι γνωρίζουν σε θέματα πιο 

ειδικά όπως που επιδρούν τα τρόφιμα αυτά στην υγειά και τι περιέχουν παρατηρούμε πως δεν 

υπάρχει καμία στατιστική σημαντικότητα στην συσχέτιση των παραγόντων αυτών όπως φαίνεται 

ενδεικτικά στον Πίνακα 14. 

Correlations 

 8. Eνημέρωση 

15. Σε τι από τα παρακάτω 

πιστεύετε πως βοηθούν τα 

"Λειτουργικά Τρόφιμα"; 

14. Σε τι πιστεύετε 

πως είναι πλούσια τα 

"Λειτουργικά 

τρόφιμα"; 

8. Eνημέρωση Pearson Correlation 1 ,037 -,008 

Sig. (2-tailed)  ,515 ,888 

N 304 304 304 

15. Σε τι από τα παρακάτω 

πιστεύετε πως βοηθούν τα 

"Λειτουργικά Τρόφιμα"; 

Pearson Correlation ,037 1 ,097 

Sig. (2-tailed) ,515  ,092 

N 304 304 304 

14. Σε τι πιστεύετε πως είναι 

πλούσια τα "Λειτουργικά 

τρόφιμα"; 

Pearson Correlation -,008 ,097 1 

Sig. (2-tailed) ,888 ,092  

N 304 304 304 

Πίνακας 14: Συσχέτιση μέσων ενημέρωσης και σύσταση λειτουργικών τροφίμων. 

 

4.5.2 Ανάλυση της τρίτης υπόθεσης (Η3) 

Η υπόθεση 3 (Η3) δηλώνει πως τα αποτελέσματα της έρευνα αυτής δημιουργούν την ανάγκη 

καλύτερων μέσων ενημέρωσης των καταναλωτών ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο 
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έτσι ώστε να γίνουν αναγνωρίσιμα τόσο σε επίπεδο δράσης όσο και σε επίπεδο σημαντικότητας 

ως προς ανθρώπινη υγεία. Όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 3, η υπόθεση 3 προσπαθεί αν 

επιτύχει τον στόχο 6 και να μελετήσουμε την αποδοχή τους από το ευρύ καταναλωτικό κοινό. Για 

την μελέτη αυτή χρησιμοποιούμε τις ερωτήσεις 13, 14, 15, 16, 17 και 18. 

Από την ανάλυση των παραπάνω ερωτήσεων παρατηρούμε πως σε γενικές γραμμές δεν 

γνωρίζουν τι είναι ακριβώς τα λειτουργικά τρόφιμα που μπορούν να βοηθήσουν και για ποιο λόγο 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Άσχετα με το τι δηλώνουν οι καταναλωτές βλέπουμε πως δεν 

υπάρχει μεγάλη στατιστική συσχέτιση (r=0.17, p=0.003) μεταξύ των αποτελεσμάτων με συνέπεια 

να καταλαβαίνουμε πως το τι δηλώνουν οι καταναλωτές δεν είναι αποτέλεσμα γνώσης αλλά 

εικασιών ή της αίσθηση που τους έχει δημιουργηθεί όπως βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα . 

Correlations 

 

16. Για ποιό λόγο θα 

αγοράζατε Λειτουργικά 

Τρόφιμα 

13. Τί πιστεύετε ότι είναι 

τα "Λειτουργικά Τρόφιμα" 

16. Για ποιο λόγο θα αγοράζατε 

Λειτουργικά Τρόφιμα 

Pearson Correlation 1 ,170** 

Sig. (2-tailed)  ,003 

N 304 304 

13. Τί πιστεύετε ότι είναι τα 

"Λειτουργικά Τρόφιμα" 

Pearson Correlation ,170** 1 

Sig. (2-tailed) ,003  

N 304 304 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 15: Συσχέτιση τι πιστεύουν ότι είναι τα λειτουργικά τρόφιμα και για πιο λόγο θα τα αγόραζαν 

 

 

4.6 Συμπεράσματα 

 

Με την χρήση του προγράμματος SPSS αναλύσαμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με την 

χρήση ερωτηματολογίων και επιβεβαιωθήκαν ή όχι οι υποθέσεις που έγιναν.  

Μέσα από τις απαντήσεις διαπιστώσαμε πως το ευρύ καταναλωτικό κοινό δεν είναι 

ενημερωμένο για το τι είναι τα λειτουργικά τρόφιμα και το που μπορούν να βοηθήσουν την 

ανθρώπινη υγεία. 

Οι γνώστες περιορίζονται σε νεαρές κυρίως ηλικίες μιας και μιλάμε για έναν νέο όρο στην 

κατηγορία των τροφίμων και αυτό είναι λογικό. Επίσης το μορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών 

συμβάλει στην κατανόηση του όρου μιας και υπάρχει μεγαλύτερη πληροφόρηση στα άτομα αυτά. 

Γενικά οι καταναλωτές που ψωνίζουν, άρα και κατ’ επέκταση βρίσκονται πιο συχνά σε σημεία 

πώλησης τροφίμων είναι αυτοί που έχουν την τάση να έχουν είτε καλύτερη πληροφόρηση είτε μια 

γενικότερη εικόνα για την ύπαρξη τέτοιων τροφίμων.  

Η βασική ενημέρωση γίνεται από το διαδίκτυο, μιας και είναι πιο προσβάσιμη η πληροφορία, 
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χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως είναι και πάντα σωστή. 

Παράγοντες όπως τρόπος ζωής, κάπνισμα και άθληση δεν φαίνεται να επηρεάζουν την γνώση 

του τι είναι λειτουργικά τρόφιμα μίας και δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση του τρόπου ζωής και της 

γνώση ς της κατηγορίας αυτής των τροφίμων σαν σε ένα γενικότερο πλαίσιο καλού τρόπου ζωής 

ή και το αντίστροφο. 

Έτσι και άλλως ο παράγοντας που θα επηρεάσει την επιλογή τους για ένα τρόφιμα θα είναι 

κυρίως η γεύση και μετά η τιμή του. Συνδυαστικά με τα αυτά τα 2 επιλέγουν στην συνέχεια και 

τα τρόφιμα με βάση τις θρεπτικές ιδιότητες τους αλλά δύσκολα θα έπαιρνα κάτι που κάνει καλό 

στην υγεία αλλά δεν είναι πολύ γευστικό. 

Μελετώντας τα άτομα που πιστεύουν πως γνωρίζουν το τι είναι λειτουργικά τρόφιμα 

διαπιστώνεται πως στην ουσία δεν έχουν πλήρη εικόνα του ορισμού και επιλέγουν απαντήσει 

σύμφωνα με αυτό που πιστεύουν και όχι αυτού που πραγματικά είναι. Έτσι διαπιστώνουμε πως 

κινούνται σε ένα γενικότερο πλαίσιο του όρου σαν να είναι κάτι ευεργετικό για την υγεία και όχι 

τι είναι πραγματικά. Κατ΄ επέκταση βλέπουμε πως στο μυαλό τους έχουν πως είναι τρόφιμα 

εμπλουτισμένα και όχι τρόφιμα που είναι πλούσια σε κάποιο συστατικό από την φύση τους. 

Οι λόγοι που θα έβαζαν τους καταναλωτές να αγοράσουν κάποιο αντίστοιχο προϊόν θα ήταν 

κυρίως για να βελτιώσουν την σωματική τους υγεία αλλά και γιατί ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα 

διατροφής, άρα κατ’ επέκταση κάποιος τους έχει ενημερώσει και προτρέψει να το κάνουν.  

Η σύγκριση των απαντήσεων στις ερωτήσεις 14 και 17 μας επιβεβαιώνουν πως σύμφωνα με 

το τι πιστεύουν οι καταναλωτές ότι είναι αυτά τα τρόφιμα και το τι περιέχουν μας δίνουν μια πολύ 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 2 που αποδεικνύει πως εάν μια εταιρεία ήθελε να παράξει 

τέτοιου είδους τρόφιμο θα έπρεπε να απευθυνθεί στην κατηγορία των εμπλουτισμένων και να 

προσθέσει ένα μίγμα λειτουργικών συστατικών (Πίνακας 16).  

 

 

Correlations 

 

14. Σε τι πιστεύετε πως είναι 

πλούσια τα "Λειτουργικά 

τρόφιμα"; 

17. Σε ποια κατηγορία 

είναι τα λειτουργικά 

τρόφιμα 

14. Σε τι πιστεύετε πως είναι 

πλούσια τα "Λειτουργικά 

τρόφιμα"; 

Pearson Correlation 1 ,027 

Sig. (2-tailed)  ,634 

Sum of Squares and 

Cross-products 

884,197 21,730 

Covariance 2,918 ,072 

N 304 304 

17. Σε ποια κατηγορία είναι τα 

λειτουργικά τρόφιμα 

Pearson Correlation ,027 1 

Sig. (2-tailed) ,634  

Sum of Squares and 

Cross-products 

21,730 710,102 

Covariance ,072 2,344 

N 304 304 

Πίνακας 16: Συσχέτιση κατηγορίας τροφίμων και περιεχόμενα συστατικά. 

Τέλος, μέσα από την έρευνα αυτή διαπιστώσαμε πως η κατηγορία των τροφίμων αυτή δεν 
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είναι ευρέως γνωστή με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ανώτατο όριο που θα διέθετε κάποιος καθώς 

επίσης πως το marketing  ενός τέτοιου προϊόντος παίζει καθοριστικό ρόλο για το πώς θα 

προχωρήσει στην αγορά κάτι τόσο ξένο ως προς την ελληνική αγορά. 
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5. Συμπεράσματα και συστάσεις 

 

5.1 Ευρήματα της μελέτης 

 

Το τελευταίο κεφάλαιο  της διατριβής ολοκληρώνει το θέμα της έρευνας μετά την ανάλυση 

και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Οι ερευνητικοί στόχοι επιτεύχθηκαν και ικανοποιήθηκαν 

σε σημείο που επικυρώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις και έχουν απαντηθεί ερωτήματα για την 

έρευνα. 

Η βιβλιογραφία καταγράφει εκτενείς μελέτες που έχουν τεκμηριώσει τα λειτουργικά τρόφιμα 

και τον αντίκτυπό τους στη συμπεριφορά των καταναλωτών και την αναγνωσιμότητά του όρου 

και των ιδιοτήτων τους στον ανθρώπινο οργανισμό σε διάφορες χώρες καθώς επίσης και το 

μέγεθος της εκάστοτε αγοράς. Ωστόσο, η ανάγκη έρευνας για τον αντίκτυπο αυτών των προϊόντων 

στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό ήταν απαραίτητη μιας και για τα ελληνικά δεδομένα είναι ένα 

νέο φαινόμενο. Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να προσθέσει σημαντικά ευρήματα στη 

βιβλιογραφία του ακαδημαϊκού κόσμου του μάρκετινγκ, και ιδίως της έρευνας αγοράς, 

αναλύοντας τον αντίκτυπο που ήδη έχουν αυτά τα προϊόντα στον σύγχρονο καταναλωτή, και ποια 

είναι η γνώση των Ελλήνων καταναλωτών με βάση τα μέχρι τώρα ευρήματα της παγκόσμιας 

αγοράς και σύγκρισης αυτών, μέσω της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, λαμβάνοντας υπ’ όψη, 

ταυτόχρονα, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας που προέκυψαν από την ηλεκτρονική 

συμπλήρωση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα αυτή κατάφερε να συνδυάσει τα επιστημονικά ευρήματα με την 

γνώση, άποψη και αντίληψη των καταναλωτών στην εγχώρια αγορά όσον αφορά τα λειτουργικά 

τρόφιμα δίνοντας μια εικόνα για την απόκλιση που παρουσιάζεται μεταξύ των επιστημόνων 

τροφίμων και των απλών καταναλωτών και να εστιάσει στην επάρκεια ή έλλειψη ενημέρωσης και 

του τρόπου που αυτή θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Στην συνέχεια κατάφερε να αναφέρει 

δημογραφικά στοιχεία και να τα συνδυάσει με την γνώση της συγκεκριμένης κατηγορίας 

τροφίμων ή όχι καθώς επίσης και να συγκρίνει τον τρόπο ζωής και την ενημέρωση που έχουν οι 

καταναλωτές σε σχετικά θέματα σε συνδυασμό με την γενικότερη στάση ζωής τους. Η ακόλουθη 

ενότητα που αναφέρεται στις συστάσεις θα αναπτύξει σημεία βελτίωσης επικοινωνίας μεταξύ των 

επιστημόνων – της βιομηχανίας και των απλών καταναλωτών με σκοπό την σωστή αξιολόγηση 

καινοτόμων τροφίμων στην κατηγορία των λειτουργικών. Εν τω μεταξύ, μια συζήτηση των 

τελικών ευρημάτων θα ξετυλίγεται στις γραμμές που ακολουθούν. 

Η γνώση του τι είναι τα λειτουργικά τρόφιμα οδηγεί τους καταναλωτές στο να παίρνουν 

τέτοια είδη όλο και περισσότερο. 

Βιβλιογραφικά έχουν γίνει πολλές μελέτες για το τι είναι τα λειτουργικά τρόφιμα τόσο σε 

ελληνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδος μιας και ο ορισμός δεν είναι νέος και μετρά τουλάχιστον 

20 χρόνια από την εμφάνισής του. Οι επιστήμονες έχουν δώσει διάφορους ορισμούς ώστε να 

τακτοποιήσουν τα τρόφιμα αυτά και μάλιστα δε, έχουν γίνει πολλές κλινικές μελέτες ώστε ένα 
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επιβεβαιώσουν την βιβλιογραφική αναζήτηση που είχε γίνει μέχρι τώρα. Σε ελληνικό επίπεδο, οι 

επιστήμονές όχι μόνο έχουν ορίσει τι είναι τα τρόφιμα αυτά αλλά την τελευταία δεκαετία ένας 

μεγάλος αριθμός τέτοιων προϊόντων βρίσκονται στα ράφια των ελληνικών Super Market και 

μάλιστα είναι ευρέως γνωστά και αποδεκτά από το ευρύ καταναλωτικό κοινό με υψηλό ποσοστό 

πωλήσεων όχι μόνο από ευπαθείς ομάδες αλλά χρησιμοποιούνται και για προληπτικούς λόγους. 

Αντίστοιχα προϊόντα αναφέροντα στο κεφάλαιο 2. 

Αποτελέσματα ερευνών αποδεικνύουν πως η αποδοχή βασίζεται κυρίως στην διαφήμιση και 

στον τρόπο που έχουν παρουσιαστεί τα προϊόντα αυτά στο καταναλωτικό κοινό και όχι στην 

γνώση των καταναλωτών για το τι είναι αυτά και πως επιδρούν στην ανθρώπινη υγεία. 

Αποδεικνύεται μέσα από την παρούσα έρευνα πως η γνώση των καταναλωτών δεν είναι τόσο 

μεγάλη όσον αφορά από τις γνώσεις τους πως δεν υπάρχουν αλλά αγοράζουν γιατί ξέρουν πως 

κάνουν καλό. 

Αν και η πληροφόρηση σήμερα είναι πολύ μεγάλη γύρω από το θέμα αυτό μέσω ειδικών 

εκπομπών για την υγεία, ειδικών που αρθρογραφούν, διατροφολόγων και με σύμμαχο την νέα 

τάση στον τρόπο ζωής που ακολουθούν οι άνθρωποι μέσω ενός πιο υγιεινού προτύπου, 

διαπιστώνουμε πως η κατανάλωση τέτοιων τροφίμων δεν προέρχεται από γνώση αλλά από την 

γενικότερη τάση ζωή που διαφημίζεται και προβάλλεται στις ημέρες μας παρά από μια συνειδητή 

επιλογή των καταναλωτών. Έτσι καταναλώνουν τρόφιμα που δεν γνωρίζουν ακριβώς τι κάνουν 

απλά πρεσβεύουν έναν πιο υγιεινό τρόπο σίτισης. Μέσω αυτών των διαπιστώσεων η βιομηχανία 

πρέπει να κατανοήσει πως δεν χρειάζεται να επενδύσει σε προϊόντα ιδιαίτερα επεξεργασμένα 

αρκεί να δημιουργήσει τρόφιμα που βοηθούν στην διατήρηση της καλής υγείας. 

Τα λειτουργικά τρόφιμα είναι μια κατηγορία που είναι ευρέως διαδεδομένη στους 

ανθρώπους που ακολουθούν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. 

Βιβλιογραφικά έχουν αποδείξει πως μέχρι τώρα οι καταναλωτές έχουν διαφορετικούς 

παράγοντες με βάση τους οποίου επιλέγουν αγαθά και κατ’ επέκταση τρόφιμα. Οι παράγοντες 

αυτοί μπορεί να είναι κοινωνικοί, θρησκευτικοί, πολιτιστικοί, ψυχολογικοί, εκπαιδευτικοί αλλά 

ταυτόχρονα και οικονομικοί. Όσον αφορά τα τρόφιμα εκτός από τον περιέκτη ( η ετικέτα -- 

εμφάνιση) σημαντικό ρόλο παίζει και η γεύση του τελικού προϊόντος έτσι ώστε να επιλεγεί από 

τους καταναλωτές και να αποκτήσει ένα σταθερό καταναλωτικό κοινό. Στις ημέρες όπου η 

διαφήμιση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η μεταφορά της γνώση είναι πολύ εύκολο να 

πραγματοποιηθεί, στις επιλογές των καταναλωτών έχει ενσωματωθεί και ο όρος στάση. Είναι ένας 

παράγοντας πολύ σημαντικός που δημιουργείται όχι πάντα συνειδητά αλλά μιμούμενος άλλες 

συμπεριφορές. 

Πολλές μελέτες μέχρι τώρα έχουν αποδείξει την επίδραση του κάθε παράγοντα στην επιλογή 

διάφορων προϊόντων. Όσον αφορά τα τρόφιμα και κυρίως τα λειτουργικά, σε παγκόσμιο επίπεδο 

έχει μελετηθεί η στάση των καταναλωτών με βάση του τι προσφέρουν στην υγεία 

συμπληρώνοντας την γενικότερη τάση των τελευταίων χρόνων για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής 

που απορρέει από μελέτες που έχουν γίνει σήμερα και φαίνεται να βελτιώνουν την κατάσταση της 

υγείας καθώς επίσης αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής.  Στην παρούσα έρευνα προσπαθήσαμε να 

δούμε τόσο την γνώση των καταναλωτών για τα λειτουργικά στην Ελλάδα καθώς επίσης 
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προσπάθησε να γίνει μια σύνδεση με τον ευρύτερο τρόπο ζωής των καταναλωτών. Εάν και 

ερωτήθηκαν για τον τρόπο ζωής και για την γνώση τους για το τι είναι τα τρόφιμα αυτά δεν 

βρέθηκε πως συσχετίζονται οι παράγοντες αυτοί μεταξύ τους. Τα άτομα τα οποία γυμνάζονται ή 

διατηρούν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής δηλαδή δεν καπνίζουν, δεν γνωρίζουν απαραίτητα το τι 

είναι τα λειτουργικά τρόφιμα εάν και τα καταναλώνουν. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η αγορά και 

κατ’ επέκταση η κατανάλωση ανάλογων προϊόντων προέρχεται από άλλες επιρροές και όχι από 

γνώση. Η διαφήμιση, το μάρκετινγκ και η παρότρυνση των διατροφολόγων ίσως είναι οι βασικές 

αιτίες που έχουν μπει στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημιουργούν την ανάγκη δημιουργίας βελτίωσης των 

διαφημιστικών τεχνικών ως πρωτογενούς εργαλείου συνδυασμού επικοινωνιών μάρκετινγκ 

για την αύξηση της αναγνωσιμότητας των λειτουργικών τροφίμων. 

Δεδομένου ότι μια από τις πιο σύγχρονες τάσεις είναι ο πιο υγιεινός τρόπος ζωής όπως 

άθληση, καθημερινή άσκηση, χώρος, οι καταναλωτές έχουν την τάση να αποτυπώνουν αυτό και 

στις διατροφικές του συνήθειες αλλάζοντας την μέχρι τώρα κουλτούρα του καταναλωτικού κοινού 

στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι ψάχνουν για τροφές με λιγότερα λιπαρά, λιγότερη ζάχαρη, 

περισσότερες φυτικέ ίνες, λιγότερες ζωικές πρωτεΐνες και γενικότερα προσπαθούν να αποφύγουν 

οτιδήποτε κάνει κακό στην υγεία τους και μειώνει την μακροημέρευσή τους. Ως εκ τούτου, η 

δημιουργία προϊόντων που συμβάλλουν στην διατήρηση της καλής υγείας ή ακόμα καλύτερα στην 

βελτίωση προτάσσει αναγκαία για την βιομηχανία. Παρ΄ όλα αυτά, ο τρόπος που θα επικοινωνηθεί 

ένα τέτοιο προϊόν φαντάζει πολύ σημαντικός ώστε να γίνει αναγνωρίσιμο από τους καταναλωτές. 

Από την παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε πως δεδομένου ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν ποιες 

ά ύλες ή ποια τρόφιμα γενικότερα έχουν ευεργετική επίδραση στην υγεία δεν μπορούν μόνοι τους 

να προσδιορίσουν τι θα καταναλώσουν και για ποιο σκοπό. Δεν αναγνωρίζουν τόσο 

συγκεκριμένες μάρκες αλλά μεγάλες κατηγορίες τροφίμων που έχουν ευεργετική δράση. Ως 

κύριος στόχος μιας εταιρείας τροφίμων δεν θα πρέπει να είναι η δημιουργία καινοτόμων 

λειτουργικών τροφίμων αλλά τρόφιμα που είναι ήδη αναγνωρίσιμα από το ευρύ κοινό καθώς 

επίσης θα πρέπει να δώσει πολύ μεγάλη βάση στον τρόπο που θα τα επικοινωνήσει στους 

καταναλωτές. 

Μια εταιρεία για να επικοινωνήσει τα λειτουργικά τρόφιμα που έχει στην γκάμα της θα πρέπει 

να βρει τρόπους ώστε να παροτρύνει του καταναλωτές – πελάτες της να αλλάξουν τον μέχρι τώρα 

τρόπο ζωής και να προχωρήσουν σε κάτι που είναι στην μόδα, το κάνουν επιτυχημένοι άνθρωποι 

και τους βοηθά ένα είναι αποδεκτοί κοινωνικά διαμορφώνοντας ένα υγιές και μοντέρνο τρόπο 

ζωής και εμφάνισης. Στόχος είναι η εμπλοκή της εκάστοτε εταιρείας με την κατηγορία αυτή των 

προϊόντων χωρίς να μπερδεύει τους καταναλωτές αλλά να του ενημερώνει ταυτόχρονα για τα 

ευεργετικά οφέλη του προϊόντων που έρχεται να καταναλώσουν. Δεν θα πρέπει να τους φοβίζει 

λέγοντας τι θα πάθουν ένα δεν το καταναλώσουν αλλά πόσο καλά θα είναι εάν καταναλώσουν 

κάτι τέτοιο, βασισμένοι πάντα στα όρια και τις συστάσεις της νομοθεσίας. 

Μια δυνατή μάρκα σε συνδυασμό με ένα τρόφιμο με ευεργετικές ιδιότητες θα μπορούσε να 

απογειώσει τις πωλήσει και την φήμη μια εταιρείας ακόμα και εάν θα έπρεπε οι καταναλωτές να 

πληρώσουν κάτι παραπάνω. Δεδομένου ότι υπάρχουν πλέον πολλά τέτοιου είδους τρόφιμα οι 
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καταναλωτές ψάχνουν αν βρουν εύγεστα τρόφιμα με ευεργετικές ιδιότητες μιας και έχουν 

συνδυάσει το καλό για την υγεία με τα χάπια και τα συμπληρώματα διατροφής. Γενικότερα 

δέχονται κάτι μέτριο γευστικά που θα τους δώσει την δυνατότητα να βελτιώσουν την υγεία τους. 

 

5.2 Περιορισμοί 

 

Ο κύριος περιορισμός συνδέεται με τη διαδικασία επιλογής και συλλογής δευτερευόντων 

δεδομένων για την βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία αμφισβητείται σε κάποιο βαθμό. Ο 

αντίκτυπος στην συμπεριφορά των καταναλωτών που έχουν τα λειτουργικά τρόφιμα στην Ελλάδα 

και η αναγνώριση των ιδιοτήτων τους στην ανθρώπινη υγεία, είναι ένα θέμα στο οποίο δεν έχουν 

διεξαχθεί σχετικές ή παρόμοιες μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, η μελέτη αυτή 

περιορίστηκε σε πηγές που θα μπορούσαν να παράσχουν συγκριτικές πληροφορίες και, ως εκ 

τούτου, να διευκολύνουν τη συνέχιση των ευρημάτων σε βαθύτερο επίπεδο. Ο επακόλουθος 

περιορισμός που θα μπορούσε να έχει συνδεθεί με την επιλογή και τη συλλογή δεδομένων ήταν ο 

προσδιορισμός της σημασίας, της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων. Φυσικά, η 

σημασία των δεδομένων είναι μια επικρατούσα πρόκληση, και η συλλογή τους απαιτεί εστιασμένη 

και κριτική ανάλυση. Συνεπώς, ορισμένα ζητήματα μπορεί να ήταν αμφισβητήσιμα και να έχουν 

δικαιολογηθεί ή να αναιρεθεί λίγο πολύ σε επαρκές επίπεδο. 

Ο δεύτερος σημαντικός περιορισμός συνδέεται με τη διαδικασία συλλογής πρωτογενών 

δεδομένων για την περιπτωσιολογική μελέτη, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ορθό 

σχεδιασμό και την εφαρμογή του ερωτηματολογίου που προτείνεται για την έρευνα. Ένα γεγονός 

που επικρατεί είναι ότι η μελέτη διεξάγεται μεταξύ ενός κοινού που κατοικεί στην Ελλάδα, η 

οποία προβλέπει τη συλλογή δεδομένων από ντόπιους και ξένους που βιώνουν άμεσα τον 

αντίκτυπο της αλλαγής της τάσης στην κατανάλωση τροφίμων καθώς επίσης της ποικιλομορφίας 

που υπάρχει πλέον στα ράφια των Super Market. Αυτό συνεπάγεται τον ακριβή σχεδιασμό μιας 

μορφής του ερωτηματολογίου αλλά ταυτόχρονα και την χρήση εννοιών που είναι εύκολα 

κατανοητές και ευρέος διαδεδομένες, γεγονός που δημιουργεί αμέσως έναν περιορισμό: πόσο 

ακριβώς το περιεχόμενο των ερωτήσεων έχει σχεδιαστεί για να παράγει το ίδιο νόημα τόσο σε 

γνώστες των τροφίμων και των ιδιαιτεροτήτων που μπορούν να έχουν όσο και στον απλό 

καθημερινό καταναλωτή. Επιπλέον, ο υποκείμενος σχεδιασμός των ερωτήσεων απουσία 

ποιοτικής έρευνας όπως συνεντεύξεις των καταναλωτών έχει τον ίδιο περιορισμό, καθώς τα άτομα 

που ρωτήθηκαν και που ίσως ήξεραν αλλά δεν μπορούσαν να κατανοήσουν καλά κάποιες 

ερωτήσεις έδιναν λανθασμένες ή διαφορετικές απαντήσεις από αυτές που θα έδιναν εάν υπήρχε η 

δυνατότητα αμεσότητας μεταξύ ερωτώμενου και ερευνητή. Τα στάδια σχεδιασμού και 

υλοποίησης του ερωτηματολογίου συμπληρώνονται μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο 

οποίο δεν υπάρχουν πληθώρα επεξηγηματικών παραγράφων.  Και πάλι ένας επακόλουθος 

περιορισμός που μπορεί να συνδέεται με την επιλογή και τη συλλογή δεδομένων καθορίζει τη 

σημασία, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων. Ο περιορισμός αυτός επιχειρήθηκε 

να εξαλειφθεί με το να δοθεί ένας σχετικός ορισμός του όρου λειτουργικά τρόφιμα έτσι ώστε εάν 

κάποιος είχε δοκιμάσει έστω και μια φορά κάτι αντίστοιχο να μπορεί να κατανοήσει την 
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κατηγορία των τροφίμων στην οποία απευθυνόμασταν, χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί την λύση  

σε άλλες πιθανά άγνωστε έννοιες. 

Ο τρίτος περιορισμός συσχετίζεται με τον δεύτερο, υπό την έννοια ότι το κρίσιμο μέρος της 

έρευνας που είναι ο κίνδυνος χαμηλού ποσοστού ανταπόκρισης λόγω έλλειψης γνώσεων ή 

κατανόησης εννοιών μεταξύ του κοινού του δείγματος. Λίγοι άνθρωποι ενδιαφέρονταν να 

απαντήσουν σε έρευνες, ειδικά όταν κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Προκειμένου να αποφευχθεί 

το χαμηλό ποσοστό ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια της μη απευθείας σύνδεσης παρουσίας της 

έρευνας, ο ερευνητής περίμενε να απαντηθούν άμεσα ερωτηματολόγια, γεγονός που μετατρέπει 

την έρευνα σε μια εκτεταμένη χρονοβόρα διαδικασία. Επιπλέον, η μη πίεση και η αναμονή για 

εθελοντική συμμέτοχή στην έρευνα και μάλιστα σεμικρ΄΄ο χρονικό περιθώριο αποτελεί από μόνο 

του έναν βασικό περιορισμό δεδομένου ότι συλλέχθηκαν ερωτηματολόγια από άτομα που κατά 

κύριο λόγο είχαν εικόνα για το τι είναι η κατηγορία των τροφίμων αυτών και κατ΄ επέκταση δεν 

είχαμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατόμων που ανταποκρίνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό 

(αναλογικά με την πραγματικότητα). Και πάλι η έλλειψη ενδιαφέροντος ήταν ο κύριος 

περιορισμός της μελέτης, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες ήταν απασχολημένοι με τις συνήθεις 

εργασίες τους. Αυτός ο περιορισμός ήταν πολύ πέρα από τον έλεγχο του ερευνητή, όπως 

υποθέταμε αρχικά. 

Ο τέταρτος περιορισμός σχετίζεται με την υποκειμενικότητα της συλλογής και της ερμηνείας 

των δεδομένων. Τα δεδομένα που αναλύθηκαν έπρεπε να φιλτραριστούν και να επεξεργαστούν 

με τρόπο που δεν ήταν μεροληπτικός ή παραπλανητικός, και ήταν σαφής και ουσιαστικός. Η 

ερμηνεία των απαντήσεων ήταν ένα σημαντικό έργο που εκτελείται από τον ερευνητή, το οποίο 

συχνά περιορίζεται από την προσωπική προκατάληψη. Ο ερευνητής προσπάθησε να 

ελαχιστοποιήσει την προκατάληψη όσο το δυνατόν περισσότερο. 

 

5.3 Μελλοντική έρευνα 

 

Με δεδομένο το επιστημονικό κενό που υπάρχει σε επίπεδο μελετών όσον αφορά την μελέτη 

της αγοράς των λειτουργικών τροφίμων και κυρίως την μελέτη της συμπεριφοράς των 

καταναλωτών καθώς επίσης και τις επιπτώσεις που έχει αυτή στην αναγνωρισημότητα της 

κατηγορίας των λειτουργικών τροφίμων, προτείνεται η συνέχιση των ερευνών στο συγκεκριμένο 

πεδίο. Στην παρούσα μελέτη δεν υπήρξε μια κατηγορία λειτουργικών τροφίμων που μελετήθηκε 

αλλά η γενική αντίληψη των καταναλωτών με επίσης γενικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού όπως το φύλο, η ηλικία το, η οικογενειακή κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο. 

Οι περιορισμοί αυτής της μελέτης, ως εκ τούτου, μπορεί επίσης να είναι δείκτες για να 

διερευνήσει σε περαιτέρω και μελλοντικές έρευνες. Ορισμένες προτάσεις θα κατευθύνουν τους 

μελλοντικούς ερευνητές. 

Το δείγμα θα μπορούσε να στοχοποιηθεί με συμπλήρωση των ερωτηματολογίων επιτόπια, 

δηλαδή στο Super Market όπου οι άνθρωποι ψωνίζουν. Έτσι οι απαντήσεις θα προέρχονται 

αποκλείστηκα και μόνο από άτομα που συμμετέχουν ενεργά την επιλογή τροφίμων με σκοπό την 

σίτιση της οικογένεια ή ακόμα και για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Ταυτόχρονο αυτό θα 
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οδηγούσε στην συγκέντρωση απόψεων από τα μεγάλα αστικά κέντρα (βλέπε Αθήνα). 

Απορία του πρώτου θα ήταν η μελέτη αυτή να διεξαχθεί στην επαρχία όπου η πλειοψηφία 

των προϊόντων που καταναλώνονται δεν είναι τυποποιημένα αλλά είτε τα καλλιεργούν μόνοι τους 

είτε καλλιεργούνται από παραγωγούς της περιοχής. Συνήθως οι άνθρωποί των περιοχών αυτών 

έχουν την αίσθηση πως τα προϊόντα που καταναλώνουν αυτοί είναι ανώτερα από εκείνα που 

καταναλώνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα σε επίπεδο θρεπτικών συστατικών. Έτσι εάν 

ξεχωρίζαμε την έρευνα σε καταναλωτές αστικών Κέντρων και της επαρχίας θα μπορούσαμε να 

συγκρίνουμε τις 2 κατηγορίες. 

Εκτός από την καταγωγή και τον χώρο κατοικίας θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το δείγμα 

ανά ηλιακή κατηγορία. Εάν και με τα μέχρι τώρα δεδομένα βλέπουμε πως οι ηλικίες μεταξύ 25 

και 45 έτη είναι πιο εξοικειωμένοι με τον όρο αυτό, το πλήθος του δείγματος δεν είναι αρκετό 

ώστε ένα βγάλουμε γενικά συμπεράσματα τόσο για τον τρόπο ζωής όσο και για τις επιλογές της 

διατροφής στο ηλικιακό εύρος 35-45, ηλικία που απευθύνεται σε άτομα οικονομικά ανεξάρτητα 

που επηρεάζουν τις επιλογές και άλλων ατόμων όπως τα παιδιά του ή του γονείς τους μιας και 

είναι εκείνοι που ψωνίζουν. Το ίδιο ισχύει και για το ηλικιακό εύρος των 55 plus, και την μελέτη 

όλων των παραγόντων  που επηρεάζουν την επιλογή τροφίμων καθώς επίσης και την μελέτη 

κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που δεν προλάβαμε στην παρούσα μελέτη να εξετάσουμε. 

Παράλληλα θα μπορούσαμε να επιλέξουμε συγκεκριμένα εμπορικά σήματα και να 

μελετήσουμε την αντίδραση των καταναλωτών στα προϊόντα αυτά, ύπαρξη αρνητικών ή θετικών 

ερεθισμάτων. Ταυτόχρονα μέσω των εμπορικών σημάτων θα μπορούσαμε να καταλάβουμε ποιες 

κατηγορίες προϊόντων εμπιστεύονται περισσότερο οι καταναλωτές για λειτουργικά τρόφιμα 

καθώς επίσης τι βοηθούν αυτά στην υγεία ή τι ανάγκες θέλουν να καλύψουν περισσότερο. 

Μια άλλη πληροφορία που δεν μελετήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι το κίνητρο των 

καταναλωτών να αγοράσουν τρόφιμα με ευεργετικές ιδιότητες. Από που επηρεάζονται 

περισσότερο, ποια είναι τα μέσα που τους ενημερώνουν καθώς επίσης και ο λόγος για τον οποίο 

τα καταναλώνουν θα ήταν πολύ ενδιαφέροντα θέματα προ εξέταση ώστε να εντοπίσουμε μέσα 

επικοινωνίας μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των καταναλωτών με όφελος την ανεύρεση 

περισσοτέρων προτάσεων βελτίωσης των διαφημιστικών μέσων που μπορεί να χρησιμοποιήσει 

ένας παραγωγός. 

Με βάση την οικονομική κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα τα τελευταία χρόνια, θα 

υπήρχε ενδιαφέρον να μελετηθεί και συγκριθεί η συμπεριφορά των καταναλωτών με αντίστοιχα 

οικονομικά προβλήματα άλλων χωρών αλλά και με κάποιες που δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχη 

οικονομική κατάσταση. Ταυτόχρονα θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί η συμπεριφορά των 

καταναλωτών σε χώρες που έχει εισαχθεί η έννοα των λειτουργικών τροφίμων την ίδια χρονική 

περίοδο με εκείνη της Ελλάδας και με αγορές προγενέστερες ώστε να δούμε ποια θα είναι η πιθανή 

εξέλιξη των προϊόντων σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα και κατά πόσο το ελληνικό αγοραστικό 

κοινό είναι δεκτικό σε αντίστοιχα προϊόντα. 

Η σύγκριση των διαφορετικών χωρών θα βοηθήσει, επίσης, στο να μελετηθούν παράγοντες 

όπως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί στην επιλογή τέτοιων τροφίμων και στην γενικότερη 

συμπεριφορά των καταναλωτών. Ο πολιτισμός είναι ένας ακόμα σημαντικός και καθοριστικός 
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παράγοντας για τη συμπεριφορά των καταναλωτών εξ ου και η εξέταση των πολιτισμών είναι ένα 

χρήσιμο στοιχείο για να διερευνηθεί σε κάθε αγορά-στόχο. 

Επιπλέον, περισσότερες έννοιες θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη, που σχετίζονται με τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών, όπως η απόφαση αγοράς και επαναλαμβανόμενη αγορά, σε 

εμπορικό σήμα όπως η αναγνώριση, η πίστη, ανάκληση κ.λπ., και να επεκταθεί σε διάφορες 

κατηγορίες αντίστοιχων προϊόντων. Αυτή η μελέτη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο 

σχεδιαγράμματος για την έρευνα. 

Τέλος θα μπορούσαμε να βρούμε διαφορετικές προσεγγίσεις και να συνδυαστούν 

διαφορετικές μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων. Σημεία που αναδείχθηκαν μέσω 

αυτής της έρευνας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές στατιστικές μέθοδοι στο στατιστικό πρόγραμμα 

SPSS (π.χ. ανάλυση chi-square.) 

 

5.4 Τελικά συμπεράσματα 

 

Ήταν επιτακτική ανάγκη για τον ερευνητή να θέσει τις βάσεις προκειμένου να καταλήξει σε αυτό το 

σημείο των συμπερασμάτων. Μετά από επαρκή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που καθορίστηκε μέσω του 

κεφαλαίου 2, η μεθοδολογία σχεδιασμού της έρευνας που βασίζεται σε ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις, 

παρείχε ορισμένες χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία στο κεφάλαιο 3. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων από την κύρια πηγή της έρευνας που ήταν η ανάλυση με τη χρήση των 

στατιστικών εργαλείων του SPSS είχε ως συνέπεια την εξαγωγή χρήσιμων αποτελεσμάτων, στο κεφάλαιο 4. 

Τέλος, το τελικό κεφάλαιο 5 συνέκρινε τις αποδείξεις της βιβλιογραφίας και όσα ευρήματα προέκυψαν μέσω 

της έρευνας αυτής, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών και των προτάσεων για μελλοντική έρευνα, που 

θα συμβάλουν στον τομέα του Μάρκετινγκ και των παρακείμενων περιοχών.  
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Παράρτημα  

 

Παράρτημα 

 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση των Λειτουργικών Τροφίμων 

 

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο συντάχθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιού Κύπρου του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων . 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της τάσης των καταναλωτών όσον αφορά τα 

"Λειτουργικά Τρόφιμα - Functional Food" και το πώς οι καταναλωτές τα αντιλαμβάνονται. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν 

αυστηρά και μόνο στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης της έρευνας. 

Η συμμετοχής σας είναι σημαντική. 

 

Οδηγίες: 

Παρακαλώ όπως απαντήσατε στις παρακάτω ερωτήσεις σημειώνοντας στο αντίστοιχο 

τετραγωνάκι.  

Δώστε την γνώμη σας όπου χρειάζεται. 

 

Σημειώστε την επιλογή που ισχύει. 

 

Ερωτηματολόγιο 

 
1. Φύλο 

Άνδρας 

Γυναίκα 

 
2. Ηλικία 

<18 

18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65+ 
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3. Εκπαίδευση (επιλέξτε το ανώτερο επίπεδο) 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο 

Λύκειο 

Μεταλυκειακές σπουδές (εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ)) 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕΙ/ΑΕΙ) 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

 

4. Εργασία (πάνω από μία επιλογή είναι πιθανή) 

Μαθητής 

Φοιτητής/ ρια 

Άνεργος 

Εργαζόμενος 

Οικιακά 

 

5. Οικογενειακή κατάσταση  

Άγαμος 

Άγαμος με τέκνα 

Έγγαμος χωρίς τέκνα 

Έγγαμός με τέκνα 

Διαζευγμένος χωρίς τέκνα 

 

6. Μηνιαίο εισόδημα σε ευρώ 

<500 

501-800 

801 – 1000 

1001 – 1200 

>1200 

 

7. Ψωνίζετε εσείς τρόφιμα για το νοικοκυριό σας; 

Ναι 

Όχι 

Συχνά 

Σπάνια 

 

8. Από πού ενημερώνεστε κυρίως για θέματα διατροφής; 

Ειδικοί επιστήμονες (γιατροί, διατροφολόγοι…) 

Βιβλία/ Περιοδικά / Εφημερίδες 

Τηλεόραση /Ραδιόφωνο 

Διαδίκτυο 

Ετικέτες τροφίμων / Συσκευασία 
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9. Καπνίζετε; 

Ναι 

Όχι 

 

10. Πόσο συχνά αθλείστε; 

Κάθε μέρα 

3-4 φορές την εβδομάδα 

1 -2 φορές την εβδομάδα 

Σπάνια /Καθόλου 

 

11. Σημειώστε ποιο από τα παρακάτω είναι σημαντικό στην επιλογή ενός τροφίμου (πάνω από μία 

απαντήσεις είναι αποδεκτές) 

Τιμή 

Γεύση 

Εμφάνιση /Συσκευασία 

Επωνυμία 

Θρεπτικά συστατικά 

Ευεργετικές ιδιότητες 

 

12. Γνωρίζετε τι είναι τα Λειτουργικά τρόφιμα; 

Ναι 

Όχι 

Με δεδομένο τον ορισμό των λειτουργικών τροφίμων απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Ορισμός: Ως λειτουργικά χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που επιτελούν τρεις βασικές λειτουργίες: 

την κάλυψη των διατροφικών αναγκών, την ικανοποίηση των αισθήσεων και την ευεργετική 

επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό. 

 
13. Τι πιστεύετε ότι είναι τα «Λειτουργικά τρόφιμα»; 

Τρόφιμα γενετικά τροποποιημένα 

Τρόφιμα σε μορφή χαπιών 

Βιολογικά τρόφιμα 

Όλα τα παραπάνω 

Δεν γνωρίζω 

 

14.  Σε τι πιστεύτε πως είναι πλούσια τα «Λειτουργικά τρόφιμα»; 

Φυτικέ ίνες 

Μικροβιακές καλλιέργειες (Προβιοτικά) 

Βιταμίνες 

Μέταλλα 

Αντιοξειδωτικά (πολυφαινόλες / φλαβονοειδή) 

Όλα τα παραπάνω 

Δεν γνωρίζω 
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15. Σε τι από τα παρακάτω πιστεύετε πως βοηθούν τα «Λειτουργικά Τρόφιμα» 

Διατήρηση καλής υγείας 

Θεραπεία ασθενειών (π.χ. καρδιαγγειακά, κτλ) 

Πρόληψη ασθενειών 

Ευεξία 

Όλα τα παραπάνω 

 

16. Για ποιο λόγο θα αγοράζατε προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των Λειτουργικών 

τροφίμων 

Προσέχω τη διατροφή μου 

Βελτιώνω την υγεία μου 

Για προληπτικούς λόγους 

Ακολουθώ την τάση της μόδας 

Όλα τα παραπάνω 

 

17. Σημειώστε ποιο από τα παρακάτω τρόφιμα μπορεί να έχει λειτουργικές ιδιότητες; 

Γαλακτοκομικά προϊόντα 

Δημητριακά ολικής άλεσης 

Ροφήματα βοτάνων 

Χυμοί φρούτων 

Εμπλουτισμένα Τρόφιμα 

 

18. Πόσο θα ξοδεύατε για την αγορά ενός «Λειτουργικού Τροφίμου»; 

Έως 1 ευρώ 

Από 1 έως 3 ευρώ 

Πάνω από 3 ευρώ 

Εξαρτάται το είδος 

Δεν με ενδιαφέρει η τιμή 


