EATING OUT PROJECT

Πιστοποίηση για την επισιτιστική βιομηχανία
Βοηθώντας τους πελάτες σας να επιλέξουν φαγητά χωρίς γλουτένη

και περισσότεροι άνθρωποι διαγιγνώσκονται		
• Όλο


• Αποδεδειγμένα ο σύγχρονος τρόπος ζωής οδηγεί τους

με Κοιλιοκάκη.

ανθρώπους να τρώνε περισσότερες φορές εκτός του
σπιτιού τους.

• Η αγορά προϊόντων χωρίς γλουτένη πολλαπλασιάζεται

• Η διατροφή εκτός σπιτιού είναι η μεγαλύτερη πρόκληση

με γεωμετρική διαφορά.

• Η ανάγκη για περισσότερες και ποιοτικότερες λύσεις και
υπηρεσίες στην διατροφή χωρίς γλουτένη αυξάνεται.

που αντιμετωπίζουν σήμερα οι άνθρωποι με Κοιλιοκάκη
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

• Η Κύπρος, ως τουριστικός προορισμός, δέχεται πέραν

• Η συνεργασία σας με τον ΣΎΝΔΕΣΜΟ ΚΟΙΛΙΟΚΆΚΗΣ

των τριών εκατομμυρίων επισκεπτών το χρόνο.

ΚΎΠΡΟΥ θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις ανάγκες
διατροφής των πασχόντων με Κοιλιοκάκη και θα σας
φέρει σε επικοινωνία μαζί τους.

Συνήθως
βγαίνουμε με
παρέα δύο ή
τριών ατόμων
για φαγητό

Ξοδεύουμε
κατά μέσο
όρο €10€€20
το άτομο

Κάθε γεύμα
μεταφράζεται
για το εστιατόριο
σε λογαριασμό
περίπου €60

• Τ ο πιστοποιημένο σύμβολο “GLUTEN FREE”

74% των ατόμων με Κοιλιοκάκη
θα έβγαιναν για φαγητό κάθε
δεκαπενθήμερο αν υπήρχαν ασφαλείς
πιστοποιημένες επιλογές φαγητών
χωρίς γλουτένη

•Ό
 μως, υιοθετώντας το

αναγνωρίζεται από όλους εκείνους που αναζητούν
διατροφή χωρίς γλουτένη στην επισιτιστική βιομηχανία.

πρόγραμμα «Οδηγός εφαρμογής
προγράμματος Eating Out» θα
μπορέσετε να επιτύχετε με
ασφάλεια τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται από τη νομοθεσία
για την ετοιμασία φαγητών 		
‘Gluten free’.

• “Gluten free” είναι όρος που προστατεύεται από

ευρωπαϊκή νομοθεσία και αποδίδεται μόνο σε τρόφιμα
που περιέχουν ίσο ή λιγότερο από 20 parts per million
(ppm) γλουτένης.

• Η ετοιμασία φαγητών “Gluten free” απαιτεί γνώση της

• Π αρόμοια προγράμματα εφαρμόζονται με επιτυχία

νομοθεσίας και πλήρη συμβατότητα των όρων της.

σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Η νομοθεσία δεν επεξηγεί επαρκώς τον όρο “Gluten
free” για την ετοιμασία φαγητών στην επισιτιστική
βιομηχανία.
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