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Τρανς στην Ελλάδα: Tι λένε McDonalds και Goody's 
 
 
 
Η απόφαση του δήμου της Νέας Υόρκης να απαγορεύσει τα τρανς 

λιπαρά στα εστιατόρια θεωρήθηκε πως πλήττει όσες αλυσίδες μαζικής 

εστίασης χρησιμοποιούν κατά κόρον τα τρανς στα προιόντά τους. 

Απευθυνθήκαμε στις δυο μεγαλύτερες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα, την McDonalds και την Goody’s. Παραδόξως, η μέθοδος 

παρασκευής που χρησιμοποιούν διαφέρει σημαντικά – όχι όμως και 

το αποτέλεσμα... 
 
Η εκπρόσωπος των McDonalds Ελλάς, Νοέλα Παλιγγίνη, λέει: Τα 

McDonalds στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τρανς λιπαρά σε ποσοστό 

5% και κορεσμένα σε ποσοστό 15% [σ.σ.: το ανώτατο επιτρεπόμενο 

ποσοστό στη Νέα Υόρκη είναι 1%, στη Δανία 0,5%]. «Ομως, τα 

McDonalds Ελλάδας ως το 2008 θα έχουν μειώσει αντιστοίχως στο 

2% τα τρανς και στο 12% τα κορεσμένα». Γιατί όμως η εταιρεία 

αλλάζει τώρα το λάδι της, και όχι τόσα χρόνια που είναι γνωστό πως 

τα τρανς ήταν βλαβερά; Ανάλογη δέσμευση είχε αναλάβει η εταιρεία 

από το 2002, χωρίς όμως να την τηρήσει. Το ερώτημα είναι 

προφανές: Γιατί τα McDonalds δεν προχωρούν στην ολική 



  

κατάργηση των τρανς όπως υποχρεώθηκαν στη Νέα Υόρκη και τη 

Δανία; Λέει η κ. Παλιγγίνη: «Οι απαγορεύσεις είναι δογματικές. Πώς 

ξέρουμε αν η κατάργηση των τρανς δεν μπορεί να επιφέρει κάποιο 

άλλο πρόβλημα στην υγεία;» 
 
Η εταιρεία υπεραμύνεται των διατροφικών πληροφοριών που παρέχει 

στον καταναλωτή αλλά πουθενά (στις συσκευασίες, τα φυλλάδια, 

την ιστοσελίδα...) δεν αναφέρεται στα τρανς λιπαρά οξέα που 

περιέχονται στα προιόντα της. Αντιθέτως, σχετικά με το λίπος 

αναφέρει τα εξής στο φυλλάδιο το οποίο μοιράζει σε κάθε πελάτη: 

«Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διατροφή σας. Εύχρηστος οδηγός 

διατροφικών πληροφοριών της McDonalds. ΛΙΠΟΣ: Παρέχει ενέργεια 

ενώ χαρίζει νοστιμιά στο φαγητό. Αποτελεί μέρος κάθε κυττάρου στο 

σώμα μας, εφοδιάζει τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα λιπαρά 

οξέα και συντελεί στην απορρόφηση των βιταμινών Α, D και E. 

Ωστόσο η υπερκατανάλωσή του δεν συνιστάται». 
 
Goody’s  
 
H αλυσίδα Goody's απάντησε στις ερωτήσεις της Κ.Ε. μέσω της 

διαφημιστικής εταιρείας Progressive. Η Goodys αρνείται την ετικέτα 

φαστ-φουντ. «Εμείς είμαστε εταιρεία casual dining». Ως προς τα 

τρανς, η Goody’s είναι κατηγορηματική. Αναφέρει ο Θ. Καλλίτσης, 

διευθυντής έρευνας και ποιοτικής ανάπτυξης: «Στα εστιατόρια 

Goody's δεν υφίσταται το πρόβλημα των trans-λιπαρών. Και αυτό, 

διότι ποτέ δεν χρησιμοποιήσαμε υδρογωνομένα λίπη και λάδια που 

είναι η πηγή των trans. [...] Στο φανταστικό σενάριο της εφαρμογής 

“αύριο το πρωί” της πρωτοβουλίας των Αρχών υγείας της Νέας 

Υόρκς, τα εστιατόρια Goody's απλά θα συνέχιζαν κανονικά την καλή 



δουλειά τους”. Αυτό δεν είναι ακριβές: η πρωτοβουλία της Νέας 

Υόρκης επιβάλλει τη σήμανση των τρανς στις συσκευασίες αλλά κάτι 

που η Goody's δεν εφαρμόζει. Ομως, αν τα Goody's δεν 

χρησιμοποιούν τρανς, τότε τι χρησιμοποιούν; 
 
Λένε τα Goody's: “Το λάδι του τηγανίσματος είναι φοινικέλαιο που 

δεν έχει υποστεί υδρογόνωση. Αποτελεί ποιοτικότερη και 

ασφαλέστερη επιλογή σε αντίθεση με επεξεργασμένα λάδια που 

περιέχουν τρανς λιπαρά. Ερευνα στο περιοδικό American Oil Society 

αναφέρει ότι το φοινικέλαιο περιέχει φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες 

και ότι τα κορεσμένα λιπαρά οξέα, κυρίως το φοινικέλαιο, 

εμφανίζουν ουδέτερη επίδραση στους βιοχημικούς δείκτες 

καρδιαγγειακών παθήσεων.» 
 
 
 
Φοινικέλαιο; Όπως εξηγεί η καθηγήτρια Διατροφής και Προληπτικής 

Ιατρικής, Αντωνία Τριχοπούλου, το φοινικέλαιο είναι χειρότερο κι 

από τα τρανς, γιατί έχει πολλά κορεσμένα λιπαρά, που δεν πρέπει να 

ξεπερνούν το 7-10% του συνόλου της ημερήσιας προσλαμβανόμενης 

ενέργειας.  
 
Μελέτη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (“Δίαιτα, Διατροφή και η 

Πρόληψη των Χρόνιων Ασθενειών”, WHO, 2003) αναφέρει ότι “το 

φοινικέλαιο μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο 

καρδιαγγειακού επεισοδίου. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι “το φοινικέλαιο 

συσχετίζεται με αυξημένο ρίσκο, περισσότερο κι από τα τρανς 

λιπαρά, την παχυσαρκία και την υψηλή κατανάλωση αλκοόλ”.  
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