πιστοποίηση
βιολογικής κουζίνας
με το ελληνικό πρότυπο
του ΒΙΟ Ελλάς
«BIO Kouzina»

Το Ινστιτούτο BIO Ελλάς,
αντιλαμβανόμενο την ανάγκη
και το σημαντικό κενό που υπάρχει
σήμερα στην ελληνική αγορά για
τη θέσπιση κανόνων πιστοποίησης
επιχειρήσεων του χώρου της
μαζικής εστίασης, προχώρησε
στην εκπόνηση και δημιουργία του
ιδιωτικού προτύπου πιστοποίησης
επιχειρήσεων μαζικής εστίασης,
«BIO Kouzina» έχοντας πάντα
ως γνώμονα, τη διασφάλιση
της αξιοπιστίας των προϊόντων
βιολογικής γεωργίας και το
σεβασμό προς τον καταναλωτή.
Η απουσία κανόνων για την πιστοποίηση της μαζικής εστίασης από την ευρωπαϊκή
νομοθεσία σε συνδυασμό με τη στροφή των καταναλωτών προς τα βιολογικά τροφίμα
και σε χώρους μαζικής εστίασης, έκανε επιτακτική την ανάγκη καθορισμού κανόνων
πιστοποίησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μαζικής εστίασης
και επιθυμούν να προσφέρουν βιολογικά γεύματα στους πελάτες τους. Ήδη σε πολλές
Ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γερμανία, Δανία, Αυστρία, Νορβηγία, Αγγλία, Γαλλία κ.ά.),
έχουν αναπτυχθεί ιδιωτικά πρότυπα ή εθνικοί κανόνες, μέσω των οποίων καθορίζονται
οι απαιτήσεις ελέγχου και πιστοποίησης των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης
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σε ποιους απευθύνεται
Το πρότυπο πιστοποίησης «BIO Kouzina» απευθύνεται σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης,
οι οποίες διαθέτουν άμεσα στον τελικό καταναλωτή γεύματα, τα οποία περιέχουν ένα ή
περισσότερα συστατικά βιολογικής γεωργίας και οι οποίες επιθυμούν, μέσω της διαδικασίας της πιστοποίησης, να κάνουν χρήση του σήματος ενός διεθνώς αναγνωρισμένου
φορέα πιστοποίησης όπως το ΒΙΟ Ελλάς.
Ενδεικτικά, στις επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνονται:
–– Εστιατόρια
–– Ξενοδοχειακές μονάδες
–– Τουριστικά καταλύματα
–– Κυλικεία
–– Επιχειρήσεις Catering
–– Εστιατόρια fast food & take away
–– Σχολεία & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
–– Κατασκηνώσεις
–– Νοσοκομειακά Ιδρύματα
–– Τουριστικά & λοιπά επιβατηγά Πλοία

τι είναι το πρότυπο πιστοποίησης
«BIO Kouzina»
Πρόκειται για ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης που εκπονήθηκε αποκλειστικά από
το φορέα πιστοποίησης ΒΙΟ Ελλάς σε συνεργασία με ειδικούς στο χώρο της εστίασης,
με σκοπό την πιστοποίηση επιχειρήσεων μαζικής εστίασης οι οποίες διαθέτουν
γεύματα τα οποία έχουν παραχθεί χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα συστατικά
βιολογικής γεωργίας.
Βάσει του πρότυπου «BIO Kouzina» τα προσφερόμενα από μια επιχείρηση εδέσματα
κατατάσσονται, ανάλογα με το ποσοστό των πρώτων υλών βιολογικής προέλευσης που
περιέχουν, σε δυο κατηγορίες:
«Βιολογικο εδεσμα»: όταν το 100%, ή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις τουλάχιστον
το 95% των πρώτων υλών του εδέσματος, είναι βιολογικής προέλευσης (π.χ. βιολογικό
γιουβέτσι, βιολογικά γεμιστά, βιολογικός χυμός φρούτων).
«εδεσμα με βιολογικα συστατικα»: όταν μέρος των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή του εδέσματος είναι βιολογικής προέλευσης (π.χ. γιουβέτσι με
βιολογικό μοσχάρι, γεμιστά με βιολογικό ρύζι, χυμός φρούτων με βιολογικό μήλο).
Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για βιολογικό έδεσμα είτε για έδεσμα που περιέχει
βιολογικά συστατικά, στο ίδιο έδεσμα, δεν επιτρέπεται το ίδιο συστατικό να συνυπάρχει
ως βιολογικό και ως συμβατικό.
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τρεις κατηγορίες πιστοποίησης
Βάσει του προτύπου «BIO Kouzina» είναι δυνατή η χορήγηση
τριών κατηγοριών πιστοποίησης:
ΒΙΟ Kouzina Gold (Κατηγορία α)
ΒΙΟ Kouzina Silver (Κατηγορία β)
ΒΙΟ Kouzina Bronze (Κατηγορία γ)
Για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε μια από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες πιστοποίησης, λαμβάνονται υπόψη:
–– H σύσταση του προσφερόμενου μενού (ποσοστό βιολογικών εδεσμάτων ή εδεσμάτων
με βιολογικά συστατικά).
–– H δυνατότητα ή μη, παροχής στον πελάτη, σε καθημερινή βάση, ενός πλήρως
βιολογικού μενού.
–– O βαθμός πλήρωσης συγκεκριμένων, προαιρετικής φύσεως, απαιτήσεων του
Προτύπου «BIO Kouzina» (π.χ. ανάπτυξη και εφαρμογή από την επιχείρηση πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005, χρήση φρέσκων υλικών κατά προτίμηση
από την τοπική αγορά, χρήση ελαιολάδου έναντι άλλων ελαίων τόσο για το τηγάνισμα
όσο και για την παρασκευή σαλατών, χρήση ανακυκλώσιμων υλικών κτλ). Για την
αξιολόγηση της επιχείρησης ως προς τις δευτερεύουσες απαιτήσεις εφαρμόζεται
το σύστημα της μοριοδότησης, σύμφωνα με το οποίο, κάθε κριτήριο έχει
διαφορετική βαρύτητα.
Ανάλογα με την κατηγορία πιστοποίησης στην οποία κατατάσσεται μία επιχείρηση με βάση
τα παραπάνω κριτήρια, απονέμεται και ξεχωριστό σήμα συμμόρφωσης:
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Ελάχιστο ποσοστό προσφερόμενων από
80%
την επιχείρηση, «βιολογικών εδεσμάτων».

30%

10%

Ελάχιστο ποσοστό προσφερόμενων
πιστοποιημένων εδεσμάτων, είτε ως
«βιολογικά εδέσματα» είτε ως
«εδέσματα με βιολογικά συστατικά».

Απαίτηση μη συνύπαρξης του ιδίου
εδέσματος σε διαφορετική κατηγορία
πιστοποίησης ή ως πιστοποιημένο και
ως συμβατικό.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Απαίτηση για την παροχή ενός πλήρους
μενού ή/και πρωινού το οποίο θα αποτελείται στο σύνολό του από βιολογικά
εδέσματα (βιολογικό μενού).
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Απαίτηση για την παροχή ενός πλήρους
μενού ή/και πρωινού που θα αποτελείται
από «εδέσματα με βιολογικά συστατικά»
(μενού με βιολογικά συστατικά).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ελάχιστος αριθμός μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση όσον αφορά στην
αξιολόγηση ως προς δευτερεύουσες
απαιτήσεις (μέγιστο: 150).
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δυνατότητα πιστοποίησης
μόνο πρώτων υλών

Πέραν των τριών παραπάνω κατηγόριων πιστοποίησης, Gold, Silver και Bronze, το
πρότυπο «BIO Kouzina» παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης και σε επιχειρήσεις μαζικής
εστίασης, οι οποίες χρησιμοποιούν μια ή και περισσότερες πρώτες ύλες μόνο ως βιολογικές και για τις οποίες επιθυμούν να κάνουν αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής.
Στην περίπτωση πρώτων υλών, η χορηγούμενη πιστοποίηση είναι της μορφής:
«η επιχειρηση (το εστιατοριο, το ξενοδοχειο κτλ)
χρησιμοποιει μονο βιολογικο ελαιολαδο, λαχανικα κτλ»
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση πιστοποίησης πρώτης ύλης, είναι, η επιχείρηση
να μη χρησιμοποιεί παράλληλα την εν λόγω πρώτη ύλη και ως συμβατική.

λοιπές απαιτήσεις
Εκτός της βιολογικής προέλευσης των πρώτων υλών και του ποσοστού συμμετοχής τους
στα παρεχόμενα από την επιχείρηση γεύματα, το πρότυπο «BIO Kouzina» δίνει έμφαση
και σε άλλους σημαντικούς τομείς, όπως:
–– Τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
–– Κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης των πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών
προϊόντων, έτσι ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος ανάμειξης ή/και επιμόλυνσης
των προϊόντων.
–– Ποιότητα των ελαιών τηγανίσματος (φιλτράρισμα, αντικατάσταση ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, απαγόρευση χρήσης χημικών ουσιών για τον καθαρισμό και τη βελτίωση
της υφής τους).
–– Κατάλληλα προγράμματα καθαρισμού, απολύμανσης και παρακολούθησης-ελέγχου
ζωικών οργανισμών (έντομα, τρωκτικά κτλ).
–– Κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου
«BIO Kouzina».
–– Τρόπος επισήμανσης των εδεσμάτων και σωστή χρήση του όρου «βιολογικό» και
του λογοτύπου «BIO Kouzina».
–– Διαχείριση παραπόνων πελατών.
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επισήμανση

(αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής και χρήση του λογοτύπου «BIO Kouzina»)
Οι πιστοποιημένες με το πρότυπο «BIO Kouzina» επιχειρήσεις, μπορούν να κάνουν αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής των πρώτων υλών των εδεσμάτων, καθώς και να
χρησιμοποιούν το λογότυπο «BIO Kouzina» που αντιστοιχεί στην χορηγηθείσα πιστοποίηση, στο μενού της επιχείρησης, σε διαφημιστικό υλικό, στο site κτλ., με σκοπό την
ενημέρωση των πελατών τους και την προβολή της επιχείρησης.
Τα πιστοποιημένα ως βιολογικά ή με βιολογικά συστατικά εδέσματα, όπως και οι βιολογικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή τους, επισημαίνονται
ξεκάθαρα στο μενού της επιχείρησης, έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να ενημερωθεί
άμεσα για την φύση των συστατικών του κάθε εδέσματος. Η επιχείρηση, εφόσον δε δύναται να διαθέτει ξεχωριστό μενού με τα εδέσματα που πληρούν τις απαιτήσεις του «BIO
Kouzina», θα πρέπει να αναφέρει τα πιστοποιημένα εδέσματα στο μενού με τέτοιο τρόπο
ώστε αυτά να είναι ευδιάκριτα από τα λοιπά- μη πιστοποιημένα εδέσματα.
Η επιχείρηση οφείλει να επισημαίνει τη φύση των συστατικών κάθε πιστοποιημένου εδέσματος και να χρησιμοποιεί το λογότυπο «BIO Kouzina», με τρόπο που δε θα παραπλανεί
τον καταναλωτή. Επίσης, στην παραπάνω επισήμανση, δε θα πρέπει να γίνεται καμιά
αναφορά σχετικά με τη συμμόρφωση της επιχείρησης (ή τον παρεχόμενων εδεσμάτων) με
την εθνική ή/και κοινοτική νομοθεσία που διέπει τη βιολογική γεωργία ή να δημιουργείται
η εντύπωση ότι η επιχείρηση πιστοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή.

οφέλη για την επιχείρηση
και τον καταναλωτή
Οι στόχοι και τα οφέλη των επιχειρήσεων του χώρου της μαζικής εστίασης, αλλά και των
καταναλωτών από την εφαρμογή του Προτύπου «BIO Kouzina», συνοψίζονται:
–– Δυνατότητα στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης να κάνουν αναφορά στο βιολογικό
τρόπο παραγωγής για το σύνολο ή μέρος των παρεχόμενων γευμάτων, μέσω της
πιστοποίησης και της χρήσης του λογοτύπου ενός διεθνώς αναγνωρισμένου Φορέα
Πιστοποίησης όπως είναι το ΒΙΟ Ελλάς.
–– Προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις και γενικότερα στις παρεχόμενες υπηρεσίες στο
χώρο της εστίασης, μέσω της διαφοροποίησής των επιχειρήσεων με απώτερο στόχο
την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
–– Αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τα βιολογικά προϊόντα.
–– Παρέχεται πλέον η δυνατότητα στον καταναλωτή να επιλέξει βιολογικά- πιστοποιημένα
τρόφιμα και σε χώρους μαζικής εστίασης.
–– Ανάπτυξη και διάδοση του βιολογικού τρόπου παραγωγής και της κατανάλωσης
βιολογικών τροφίμων.

βιολογική γεωργία/
βιολογικά τρόφιμα
–– Ήπια/ χαμηλών εισροών μέθοδος παραγωγής
–– Τα βιολογικά τρόφιμα παράγονται χωρίς τη χρήση ορμονών, συνθετικών-χημικών
λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων
–– Τα βιολογικά τρόφιμα δεν είναι Γενετικά τροποποιημένα ενώ για την επεξεργασία τους
δεν επιτρέπεται η χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών ή παραγώγων τους.
–– Τα βιολογικά τρόφιμα επεξεργάζονται χωρίς τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας
–– Στη βιολογική κτηνοτροφία τα ζώα τρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές, ενώ,
λαμβάνεται μέριμνα για την ευζωία
–– Δεν επιτρέπεται η χρήση ορμονών για γρήγορη ανάπτυξη ή συντονισμένη
γονιμοποίηση/κυοφορία των ζώων
–– Δεν επιτρέπεται χρήση συνθετικών-χημικών συντηρητικών, προσθέτων και
βοηθητικών ουσιών στην επεξεργασία των βιολογικών τροφίμων.
–– Λόγω της μεθόδου παραγωγής τους, τα βιολογικά προϊόντα είναι απαλλαγμένα από
υπολείμματα φυτοφαρμάκων.
–– Η βιολογική μέθοδος παραγωγής προστατεύει το περιβάλλον, τον παραγωγό και τον
καταναλωτή, ενώ ενισχύει την βιοποικιλότητα των αγροοικοσυστημάτων.
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λίγα λόγια
για το ΒΙΟ Ελλάς

Ο Οργανισμός ΒΙΟ Ελλάς είναι ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα με
πάνω από 11.000 πελάτες και εξειδικευμένο προσωπικό περίπου 90 ειδικών επιστημόνων (γεωπόνοι, τεχνολόγοι τροφίμων κτλ) με σημαντική εμπειρία στον τομέα του ελέγχου
και της πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν όλο
το φάσμα της αγροδιατροφίκης αλυσίδας (μονάδες πρωτογενούς παραγωγής, μεταποιητικές μονάδες, καταστήματα πώλησης βιολογικών προϊόντων κτλ).
Το ΒΙΟ Ελλάς διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο έμπειρων επιθεωρητών και περιφερειακά
γραφεία σε πέντε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ενώ έχει αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες
με μεγάλους φορείς της Ευρώπης, όπως, BIOSUISSE (Ελβετία), NATURLAND (Γερμανία),
KRAV (Σουηδία), Demeter (Ελβετία), Natrue (Βέλγιο) με σκοπό την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, γεγονός που καθιστά το σήμα του
ένα διεθνώς καταξιωμένο σήμα ποιότητας των βιολογικών προϊόντων. Οι δραστηριότητες
του ΒΙΟ Ελλάς επεκτείνονται επίσης, στη Βουλγαρία, τη Μολδαβία, την Τουρκία και την
Κύπρο. Τέλος, το ΒΙΟ Ελλάς είναι εγκεκριμένος φορέας από το Υπουργείο Γεωργίας των
ΗΠΑ (USDA) για την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων που εξάγονται στην Αμερική
(NOP-National Organic Program).
O Οργανισμός ΒΙΟ Ελλάς, δραστηριοποιείται, με ακεραιότητα και αξιοπιστία, στον τομέα
της πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η προστασία του καταναλωτή, η βελτίωση
ποιότητας των τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων, η προώθηση των βιολογικών
προϊόντων, αλλά και η μέριμνα για το περιβάλλον αποτελούν τους πλέον σημαντικούς
στόχους του ΒΙΟ Ελλάς.

BIO Hellas

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Κοδριγκτώνος 11B, Αθήνα, 10434
tel. 210 8211940, fax. 210 8211015
e-mail. info@bio-hellas.gr, systems@bio-hellas.gr,
website. www.bio-hellas.gr

