
Εισαγωγή

Τα ψάρια και τα θαλασσινά, γενικότερα, αποτελούν μια πολύ καλή διατροφική επι-
λογή, αφού έχουν ψηλή θρεπτική αξία, ιδιαίτερη γεύση, είναι εύκολα στην πέψη και
πλούσια σε ανόργανα άλατα και βιταμίνες. 

Τα ψάρια παρέχουν στον οργανισμό πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, που είναι
απαραίτητες για τη δόμηση των ιστών και την αποκατάσταση των φθορών τους. Η
σάρκα των ψαριών περιέχει πρωτεΐνες σε ποσοστά που κυμαίνονται από 18% έως
25%. 

Τα ψαριά υδατοκαλλιέργειας είναι πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν θε-
τική δράση σε πολλά συστήματα και λειτουργίες του οργανισμού μας και είναι απα-
ραίτητα για τον οργανισμό, αφού αποτελούν τα δομικά υλικά των κυττάρων.
Προστατεύουν την καρδιά, προστατεύουν από καρκίνο του προστάτη και του πνεύ-
μονα, βοηθούν στην πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων και σακχαρώδη διαβήτη,
ελαττώνουν την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη στο αίμα, προλαμβάνουν τους
πρόωρους τοκετούς, ενώ έχουν και αντικαταθλιπτικές ιδιότητες. 

Τα κυριότερα ανόργανα στοιχεία που βρίσκονται στους ιστούς των ψαριών είναι το
ασβέστιο, το νάτριο, το κάλιο, ο φωσφόρος, ο χαλκός, ο σίδηρος, το μαγνήσιο και
το ιώδιο. Μεγάλος αριθμός ιχνοστοιχείων, όπως το λίθιο, το στρόντιο, το βόριο κ.ά.,
βρίσκεται στη σάρκα κυρίως των θαλασσινών ψαριών. 

Τα ψάρια, επίσης, αποτελούν πηγή πολλών βιταμινών. Περιέχουν λιποδιαλυτές βι-
ταμίνες όπως η βιταμίνη A, η οποία βοηθά στην όραση, η βιταμίνη D, η οποία συμ-
βάλλει στην απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου, καθώς και στον
σχηματισμό των οστών, και η βιταμίνη E, η οποία είναι αντιοξειδωτική. Επίσης, τα
ψάρια περιέχουν υδατοδιαλυτές βιταμίνες του συμπλέγματος Β, όπως Β1, Β2 και
Β12, οι οποίες είναι σημαντικές τόσο για το μεταβολισμό των βασικών διατροφικών
στοιχείων, όσο και για την υγεία των νευρικών ιστών και των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Υδατοκαλλιέργεια 

Υδατοκαλλιέργεια είναι η εκτροφή ή η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με τη
χρήση τεχνικών που σκοπό έχουν την αύξηση της παραγωγής, πέραν των φυσικών
ικανοτήτων του περιβάλλοντος. Είναι μια δραστηριότητα, η οποία τα τελευταία χρό-
νια βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές δημιουργίας
θέσεων απασχόλησης και ανταποκρίνεται σε πραγματική ζήτηση εκ μέρους των κα-
ταναλωτών.

Υπάρχουν περισσότεροι από ένας θετικοί λόγοι που προτιμούνται τα ψάρια υδατο-
καλλιέργειας: 

α) εκτρέφονται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, 

β) τρέφονται με φυσικές ουσίες, επιλεγμένες σύμφωνα με τους διεθνείς κανονι-
σμούς,

γ) φτάνουν στο τραπέζι μας φρέσκα, λίγες ώρες μετά την εξαλίευση και 

δ) έχουν προσιτές τιμές.

Η υδατοκαλλιέργεια στην Κύπρο συμβάλλει στην παραγωγή αλιευτικών προϊόντων
και ο ρόλος της έχει αυξηθεί σημαντικά, αφού συμβάλλει στη μείωση του αλιευτικού
ελλείμματος και στην προσφορά πρόσθετων αλιευτικών προϊόντων στον κατανα-
λωτή. Σε μια εποχή που η αυξανόμενη ζήτηση για αλιευτικά προϊόντα δεν μπορεί
να ικανοποιηθεί από τη θαλάσσια αλιεία, που αντιμετωπίζει προβλήματα μειωμένης
παραγωγής, λόγω υπερεκμετάλλευσης πολλών αποθεμάτων, η υδατοκαλλιέργεια,
παρέχοντας ποικιλία αλιευτικών προϊόντων στην αγορά, συμβάλει έμμεσα στην
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με τη μείωση της αλιευτικής πίεσης.

Tο ευαίσθητο θέμα της διατροφής δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση για την υδατο-
καλλιέργεια και ένα από τα βασικά κριτήρια ανάπτυξης του τομέα είναι η ποιότητα
και ασφάλεια των προϊόντων που προσφέρονται στον καταναλωτή. Tο ψάρι ως ένα
βασικό είδος διατροφής με την εξέλιξη της υδατοκαλλιέργειας μπορεί να συνεχίσει
να είναι στο πιάτο του καταναλωτή σε διάφορα είδη και με πάρα πολλούς τρόπους.
Καθοριστική προϋπόθεση, όμως, είναι η τήρηση των προδιαγραφών που η τεχνο-
λογία και η επιστήμη επιβάλλουν, ώστε να παρέχονται στον καταναλωτή προϊόντα
ψηλής ποιότητας και υγιεινής.

Η υδατοκαλλιέργεια στην Κύπρο παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την κά-
νουν να διαφέρει. Όλες οι μονάδες πάχυνσης θαλάσσιων ψαριών λειτουργούν με

τη μέθοδο εκτροφής σε κλουβιά ανοικτής θάλασσας και αυτή η μέθοδος εκτροφής
επιλέγηκε για περιβαλλοντικούς λόγους, αφού θεωρείται ότι προκαλεί τις λιγότερες
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η καλλιέργεια πραγματοποιείται με σταθερές και αξιό-
πιστες μεθόδους, φροντίζοντας ταυτόχρονα για τη διασφάλιση της ευημερίας των
ψαριών. Ακολούθως, η συσκευασία γίνεται σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες υγιει-
νής σε εγκεκριμένα συσκευαστήρια, τα οποία πληρούν όλα τα κριτήρια υγιεινής και
ασφάλειας των προϊόντων, όπως προβλέπεται από την κοινοτική, αλλά και εθνική
νομοθεσία. Βασικό πλεονέκτημα είναι η απουσία ασθενειών στα ψάρια που καλ-
λιεργούνται στις Κυπριακές θάλασσες με συνεπακόλουθο τη μη χορήγηση αντιβιο-
τικών ή άλλων φαρμάκων σε αυτά. 

Μεγάλη έμφαση τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί στην ποιότητα του παραγόμενου
προϊόντος. Oι μονάδες υδατοκαλλιέργειας τηρούν συστήματα αυτοελέγχων
(HACCP), διασφαλίζοντας την ποιότητα των ιχθυδίων και ιχθυοτροφών, την ιχνηλα-
σιμότητα στις διαδικασίες εκτροφής και συσκευασίας και την τήρηση προδιαγρα-
φών σε πάγο και νερό. Επιπρόσθετα, κώδικες ορθής πρακτικής εφαρμόζονται σε
όλα τα στάδια εκτροφής, συσκευασίας και εμπορίας των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας,
με στόχο το τελικό προϊόν να πλησιάζει στο άγριο πρότυπο, με μειωμένα ποσοστά
κορεσμένων λιπαρών οξέων, συντηρημένο σωστά και απαλλαγμένο από παθογόνα.

Παράγοντες 

Βασική προϋπόθεση στην άσκηση και την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας είναι η
παραγωγή ικανοποιητικών προϊόντων για τον καταναλωτή, από άποψη προτίμησης,
αλλά και υγείας. Όπως συμβαίνει με όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, έτσι και
με την καλλιέργεια ψαριών πρωταρχικό ρόλο έχει η διατήρηση καλών συνθηκών
υγείας και διαβίωσης. Στην υδατοκαλλιέργεια, που ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση
της παραγωγής και η επίτευξη βέλτιστης παραγωγής με όσο το δυνατό μικρότερο
κόστος και χρόνο, η ευημερία και υγεία των καλλιεργούμενων ψαριών θα εξασφα-
λίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα στους παραγωγούς.

Η ευημερία των ψαριών στην υδατοκαλλιέργεια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
που οφείλεται κυρίως σε μια γενικευμένη συνειδητοποίηση των παραγωγών, αλλά
και των καταναλωτών ότι η ευημερία συσχετίζεται άμεσα με ένα ασφαλές προϊόν
που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ο προσεκτικός προγραμματισμός και
η σωστή διαχείριση επιτρέπουν στους παραγωγούς να επιτύχουν το στόχο τους. Η

κατάλληλη ποιότητα νερού, τα επαρκή μέσα για την προστασία των ψαριών, η δια-
σφάλιση ενός μη αγχωτικού και με άνεση περιβάλλοντος, η διατήρηση λογικών δει-
κτών πυκνότητας είναι αδιαμφισβήτητα παράγοντες απαραίτητοι για την παραγωγή
καλής ποιότητας προϊόντος, αλλά και ουσιαστικοί για μια κερδοφόρα καλλιέργεια.

Επιπρόσθετα, ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας είναι η διατροφή των ψαριών
με υψηλής ποιότητας θρεπτική τροφή, δεδομένου ότι τα συστατικά της τροφής πα-
ρέχουν το κλειδί για την καλή ποιότητα του τελικού προϊόντος. Κατά την παραγω-
γική διαδικασία, για τη διατροφή των ψαριών χρησιμοποιούνται τυποποιημένες
ιχθυοτροφές. Οι ιχθυοτροφές αυτές παράγονται σε εξειδικευμένες βιομηχανίες και
είναι ειδικές για τα καλλιεργούμενα είδη. Το βασικότερο συστατικό για την παρα-
σκευή των τροφών είναι ιχθυάλευρα, εμπλουτισμένα με βιταμίνες και μεταλλικά
άλατα.

Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υδατοκαλλιέργεια 
στην Κύπρο

Η υδατοκαλλιέργεια στην Κύπρο γίνεται κάτω από ελεγχόμενες διαδικασίες, βάσει
της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, από τη στιγμή της ίδρυσης και λειτουργίας
μιας μονάδας, την εκτροφή και εξαλίευση των ψαριών μέχρι και την πώλησή τους
στον καταναλωτή. Για την ίδρυση και/ή επέκταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας ο αι-
τητής πρέπει να εκπονήσει, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, (Ν.140(Ι)/2005), τη Με-
λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία εγκρίνεται από την
Περι  βαλ λοντική Αρχή. Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών εφαρμόζει αυστη-
ρούς περιβαλλοντικούς ελέγχους (monitoring) με καθορισμένες παραμέτρους για
στενή παρακολούθηση της λειτουργίας των μονάδων, ενώ στην άδεια λειτουργίας
των μονάδων επισυνάπτονται ως παράρτημα, όροι λειτουργίας. Το Τμήμα Κτηνια-
τρικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων υδατοκαλ-
λιέργειας και την έγκριση και έλεγχο των εγκαταστάσεων αλιευτικών προϊόντων.
Συγκεκριμένα, το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών διενεργεί τον έλεγχο της υγείας
και ευημερίας των υδρόβιων ζώων και τον έλεγχο της παραγωγής, μεταποίησης, με-
ταφοράς, αποθήκευσης και διάθεσης στην αγορά των τροφίμων που προέρχονται
από υδρόβια ζώα.



Καταναλωτικές Τάσεις

Υπάρχουν τάσεις στη ζήτηση του σύγχρονου καταναλωτή στις αναπτυγμένες χώρες
που δείχνουν μια ανοδική αύξηση στην κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών. Τα
προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας ανταποκρίνονται στις τάσεις αυτές:

Απαίτηση για την υγεία: Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι
υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της διατροφής και της υγείας. Το ψάρι είναι υγιές δια-
τροφικό προϊόν και η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να προσφέρει άριστα προϊόντα σε
αφθονία και σε χαμηλότερες τιμές, ανά πάσα στιγμή όλο το χρόνο.

Απαίτηση για την ποιότητα: Η ποιότητα είναι μια λέξη κλειδί για το σύγχρονο κα-
ταναλωτή. Για τον παραγωγό ποιότητα σημαίνει έλεγχος και ασφάλεια στη διαδικα-
σία παραγωγής. Για τον καταναλωτή η ποιότητα είναι κάτι επιπλέον και αφορά την
προτίμηση, την εμφάνιση, τη φρεσκάδα, τη φυσικότητα, την πολυτέλεια, αλλά και
το κόστος, υποκειμενικές ποιοτικές παράμετροι που είναι δυσκολότερο να εκτιμη-
θούν. Τα ψάρια υδατοκαλλιέργειας μπορούν να πωληθούν και στο ευρύ κοινό ως
προϊόν πολυτελείας και να πληρούν τα κριτήρια ποιότητας. 

Απαίτηση για την ασφάλεια: Η ασφάλεια μέσα στα τρόφιμα είναι μια από τις κυ-
ριότερες ανησυχίες των Ευρωπαίων καταναλωτών. Οι καταναλωτές είναι καλά ενη-
μερωμένοι για τον κίνδυνο υγείας που υπάρχει και συνδέεται με καθετί που τρώει.
Άλλη μια φορά το ψάρι έχει μια καλή αφετηρία για την εκμετάλλευση μιας σύγχρο-
νης τάσης, αφού είναι απαλλαγμένο από τις ασθένειες που πλήττουν τελευταία τα
άλλα ζωικά προϊόντα. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα ψάρια υδατοκαλλιέργειας είναι εξαι-
ρετικά ασφαλή προϊόντα. 

Απαίτηση για την ευκολία: Σήμερα, τα τρόφιμα πρέπει να είναι και γρήγορα και
εύκολα. Αυτό είναι εντούτοις λιγότερο θετικό για το φρέσκο ψάρι, το οποίο αντιμε-
τωπίζεται από πολλούς ως προϊόν που χρειάζεται ειδική προπαρασκευαστική ετοι-
μασία πριν το ψήσιμο. Αντιθέτως, τα μεταποιημένα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας
προσφέρουν στον καταναλωτή εναλλακτικές λύσεις. Το φάσμα των καινοτομιών
που μπορούν να προσελκύσουν νέους καταναλωτές στα προϊόντα της υδατοκαλ-
λιέργειας είναι ευρύ: Νέες συνταγές, νέες παρουσιάσεις, νέες διαδικασίες συσκευα-
σίας, νέα δίκτυα πώλησης και νέα είδη.

Τα ψάρια υδατοκαλλιέργειας στη διατροφή μας

Η κουζίνα των ψαριών της υδατοκαλλιέργειας είναι πιο ελαφριά, αφού η σάρκα των
ψαριών είναι ιδιαίτερα λεπτή ώστε να μην επιδέχεται τις παραδοσιακές πολύωρες
μαγειρικές παρασκευές που ταιριάζουν στο κρέας. Η επιθυμία μάλιστα των σεφ να
“κρατήσουν” τα αρώματα της θάλασσας, τους έχει οδηγήσει να ανακαλύψουν νέες
τεχνικές αξιοποίησης των αλιευμάτων, χωρίς πολλές σάλτσες και καρυκεύματα. Έτσι,
εύλογα, καταφεύγουν σε συνδυασμούς ψαριών με λαχανικά ή μυρωδικά που είναι
πλούσια σε ιχνοστοιχεία, βιταμίνες και φυτικές ίνες. Εύπεπτα, πλούσια σε πρωτεΐνες,
με χαμηλές θερμίδες, λιγότερο λιπαρά από το κρέας, τα ψάρια διευκολύνουν τη μεί-
ωση της χοληστερόλης στο αίμα και προστατεύουν τον οργανισμό μας από τα καρ-
διοαγγειακά νοσήματα χάρη στις λιπαρές ουσίες που βρίσκονται στη σάρκα τους
και που αποτελούνται από ακόρεστα λιπαρά οξέα.

Τα κυριότερα είδη υδατοκαλλιέργειας στην Κύπρο είναι η τσιπούρα και το λαβράκι,
τα οποία είναι άριστης ποιότητας και πολύ προσιτά από άποψη κόστους στον κα-
ταναλωτή. Και τα δυο είδη καταναλώνονται φρέσκα και μαγειρεύονται με πολλούς
τρόπους ψητά, στη σχάρα, βραστά ή στον ατμό. Οι σεφ προτείνουν διάφορους τρό-
πους μαγειρέματος, από μια απλή και εύκολη συνταγή για τους πολυάσχολους, αλλά
και μια μεγάλη ποικιλία σαλτσών και συνοδευτικών με πολλή φαντασία, ικανοποι-
ώντας ακόμα και τους πιο εκλεκτικούς καταναλωτές.
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