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Η NΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η διασύνδεση της ακαδηµαϊκής κοινότητας µε τις επιχειρήσεις για την από κοινού δηµιουργία γνώσης, καινοτοµίας και ανάπτυξης θα είναι το αντικείµενο εργασίας του 10ου διεθνούς
συνεδρίου Επιχειρηµατικότητας, Καινοτοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 2017 που θα πραγµατοποιηθεί από 31 Αυγούστου έως 1η Σεπτεµβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ως συνέδριο
καινοτοµίας, το οποίο συγκεντρώνει ακαδηµαϊκούς, σηµαντικούς φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελµατίες και επιχειρήσεις, αποσκοπεί στην προώθηση της εφαρµοσµένης έρευνας και
την έµπρακτη διασύνδεση του πανεπιστηµίου µε τη βιοµηχανία. Το συνέδριο διαρθρώνεται γύρω από τρεις θεµατικές ενότητες που είναι η έρευνα, η συµπαραγωγή και η εµπορευµατοποίηση των σχέσεων µεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων.

ΣΥΝΤΟΜΑ
ΕΦΕΤ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε
το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ
µε τίτλο «Κατηγοριοποίηση τροφίµων
κατά FoodEx2». To εκπαιδευτικό πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε στο
πλαίσιο των «Προγραµµάτων Κατάρτισης Επιθεωρητών ΕΦΕΤ και
Συναρµόδιων Φορέων», που συντονίζονται από τη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης, Ενηµέρωσης και Πληροφορικής του ΕΦΕΤ. Ο στόχος του
εκπαιδευτικού προγράµµατος ήταν η
εξοικείωση των καταρτιζοµένων µε τη
χρήση του συστήµατος FoodEx2 για
την κωδικοποιηµένη περιγραφή και
την κατηγοριοποίηση τροφίµων. Το
FoodEx2 είναι το νέο προτυποποιηµένο σύστηµα περιγραφής των
τροφίµων, που αναπτύσσεται από την
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των
Τροφίµων (European Food Safety
Authority, EFSA).
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του
FoodEx2 είναι ότι δίνει τη δυνατότητα
πληρέστερης περιγραφής ενός τροφίµου, µέσω της χρήσης κατάλληλων
επιπρόσθετων προσδιορισµών
(facets), που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά αυτού, π.χ. εάν είναι υγρό ή
στερεό και γενικά τη φυσική κατάσταση αυτού, την επεξεργασία που
έχει υποστεί, τις γλυκαντικές ύλες που
περιέχει, τυχόν άλλα συστατικά
αυτού, το περιβάλλον µέσο στη
συσκευασία κ.λπ. Το σύστηµα αυτό
έχει ήδη αρχίσει να χρησιµοποιείται σε
µελέτες κατανάλωσης τροφίµων που
χρηµατοδοτούνται από την EFSA και
αναµένεται να αρχίσει να χρησιµοποιείται από όλα τα κράτη-µέλη στη
διαβίβαση των αποτελεσµάτων των
επίσηµων ελέγχων στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στην EFSA.
Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα τονίσθηκε η σηµασία της ενιαίας και
συστηµατικής περιγραφής των τροφίµων, η οποία διευκολύνει την
περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των µελετών και των
ελέγχων σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο για πολλούς και
διαφορετικούς σκοπούς, όπως π.χ. για
την αξιολόγηση της επικινδυνότητας
των διαφόρων παραγόντων κινδύνου
στα τρόφιµα. Στη συνέχεια, έγινε
αναλυτική περιγραφή του προτύπου
και των αρχών που θα πρέπει να
τηρούνται για την ορθή κωδικοποιηµένη περιγραφή των τροφίµων.
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Σηµαντικός χρόνος δόθηκε για την
πρακτική εξάσκηση των συµµετεχόντων σε παραδείγµατα διαφορετικού
επιπέδου δυσκολίας ως προς την
περιγραφή των τροφίµων κατά FoodEx2 και την εξοικείωσή τους µε τα
εργαλεία πληροφορικής που συνοδεύουν το σύστηµα. Επίσης,
διερευνήθηκαν κάποιες από τις δυνατότητες αξιοποίησης της
κωδικοποίησης για την αναζήτηση
συγκεκριµένων κατηγοριών τροφίµων. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
εκπονήθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Διατροφικής Πολιτικής και
Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας
του ΕΦΕΤ. [SID:11189732]

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙ ΠΔΣ
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
ενηµερώνει τις επιχειρήσεις-µέλη
του ότι το Πανεπιστήµιο Πατρών,
στο πλαίσιο του έργου «Green
Public Procurement for resourceefficient regional growth
(GPP4Growth)», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του INTERREG
Europe και συγχρηµατοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), διενεργεί έρευνα
σχετικά µε τα οφέλη, τα εµπόδια και
τις ευκαιρίες για την ολοκλήρωση
και / ή την αποτελεσµατικότερη
εφαρµογή των Πράσινων Δηµόσιων
Συµβάσεων (ΠΔΣ).
Το έργο «Green Public Procurement
for resource-efficient regional growth
(GPP4Growth)» στοχεύει στη δηµιουργία ευκαιριών για τις δηµόσιες
αρχές ώστε να προωθήσουν την
οικολογική καινοτοµία, την αποτελεσµατικότητα των πόρων και την
πράσινη ανάπτυξη µέσω των ΠΔΣ. Για
τον λόγο αυτό δηµιουργήθηκε ένα
ερωτηµατολόγιο κυρίως από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής µε
αποδέκτες τις τοπικές επιχειρήσεις.
Στο ερωτηµατολόγιο ζητούνται στοιχεία για: την περιοχή δράσης και το
πελατολόγιο της επιχείρησης, τη
χρήση εργαλείων περιβαλλοντικής
βιωσιµότητας, τις πολιτικές γνώσης
και ευαισθητοποίησης για τις ΠΔΣ, τα
οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης
σχετικά µε τις ΠΔΣ, τις πιο σηµαντικές
αδυναµίες και ευκαιρίες για την
εφαρµογή των ΠΔΣ. Το ερωτηµατολόγιο είναι διαθέσιµο στον σύνδεσµο:
https://goo.gl/vMxe5d.
[SID:11190014]

«Γεννηµένη»
το δύσκολο
καλοκαίρι του 2015,
του δηµοψηφίσµατος
και των capital
controls, η εταιρεία
Terra Fyllida, µε έδρα
τη Νέα Ζίχνη Σερρών,
καινοτόµησε
διεθνώς
δηµιουργώντας για
πρώτη φορά το
τσάτνεϊ από µανιτάρι
και τα αποτελέσµατα
τη δικαιώνουν.

Η ∆ήμητρα Χατζηασλάνη και ο αδελφός της Τάσος αποφάσισαν την είσοδό τους
στο επιχειρείν πριν από δύο χρόνια µε την ίδρυση της Terra Fyllida, δηµιουργώντας
εκλεκτά premium προϊόντα τσάτνεϊ από µανιτάρια πλευρώτους.

[Terra Fyllida] Νέα προϊόντα και επέκταση σε αγορές του εξωτερικού

Ελληνική καινοτοµία
µε γεύση από µανιτάρια
Του Γιώργου Χατζηλίδη
ghatzil@naftemporiki.gr

Η Δήµητρα Χατζηασλάνη και ο
αδελφός της Τάσος είχαν αποφασίσει
ότι το µέλλον τους είναι στο επιχειρείν και συγκεκριµένα στα τρόφιµα
και τη µεταποίηση. Βοηθός χηµικού
η 29χρονη σήµερα Δήµητρα, αξιωµατικός του Εµπορικού Ναυτικού ο
35χρονος Τάσος, παρότι δεν είχαν
σχέση µε τον κλάδο των τροφίµων,
αναζητούσαν µία ξεχωριστή ιδέα
που θα τους επέτρεπε να µπουν στην
αγορά κάνοντας τη διαφορά.
Ήθελαν να επενδύσουν σε ένα
καινοτόµο και premium προϊόν, που
θα ανταποκρίνεται στις συνήθειες
των Ευρωπαίων, αλλά θα έχει γεύση
και άρωµα Ελλάδας. Κάπως έτσι κατέληξαν στο τσάτνεϊ µανιταριού, συνδυάζοντας αυτό το είδος της παχύρρευστης σάλτσας που -αν και ινδικής
προέλευσης-είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής στην ευρωπαϊκή γαστρονοµία
και ειδικά στη βρετανική, µε το ελληνικό µανιτάρι πλευρώτους.
Διότι µέχρι τώρα το τσάτνεϊ φτιαχνόταν είτε από φρούτα είτε από λαχανικά, αλλά η εταιρεία Terra Fyllida,
µε έδρα τη Νέα Ζίχνη Σερρών, καινοτόµησε διεθνώς, δηµιουργώντας
για πρώτη φορά το τσάτνεϊ από µανιτάρι.
«Στις συζητήσεις µε τον αδελφό
µου είχαµε φθάσει στο συµπέρασµα
ότι πολλά ποιοτικά ελληνικά προϊόντα αδυνατούν να καρπωθούν την
υπεραξία που τους αρµόζει στις διε-

θνείς αγορές. Και γι’ αυτό θέλαµε
να ποντάρουµε σε ένα προϊόν που
θα έχει εξ ορισµού το στοιχείο της
διαφοροποίησης ώστε να µπορούν
να ανοίγουν ευκολότερα οι πόρτες
στο εξωτερικό», δηλώνει στο «ΜΜ»
η Δήµητρα Χατζηασλάνη και προσθέτει: «Έτσι, λοιπόν, δηµιουργήσαµε µια σειρά εκλεκτών premium
προϊόντων τσάτνεϊ από µανιτάρια
πλευρώτους, καινοτόµα και µοναδικά στο είδος τους, που ταιριάζουν
στα ευρωπαϊκά καταναλωτικά πρότυπα, αλλά παράλληλα παρασκευάζονται κατά πολύ µεγάλο ποσοστό,

> Το στοίχηµα
της εξωστρέφειας
Το βασικό στοίχηµα που έχει
βάλει η Τerra Fyllida είναι η ανάπτυξη
της εξωστρέφειάς της, καθώς τα
πρώτα µηνύµατα από τις πωλήσεις
στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά, όχι τόσο στη µεγάλη
ποσότητα των παραγγελιών, αλλά
στην επαναληπτικότητά τους. Οι
πρώτες εξαγωγές έχουν γίνει στη
Γερµανία και την Κύπρο, επαφές
γίνονται ήδη µε διανοµείς από τη
Γαλλία, την Ολλανδία, αλλά και την
Αµερική, όπου µάλιστα µένουν τα
τυπικά για την υπογραφή µίας
σηµαντικής συµφωνίας, ενώ είναι
αξιοσηµείωτο ότι τα τσάτνεϊ
µανιταριού έχουν βρει τη θέση τους
στον ιστότοπο της Amazon.co.uk, στη
Μεγάλη Βρετανία.

σχεδόν εξ ολοκλήρου, από ελληνικές
πρώτες ύλες».
Η αρχή, βέβαια, δεν ήταν εύκολη,
καθώς τα δύο αδέλφια αποφάσισαν
να κάνουν το µεγάλο βήµα της εγκατάστασης της επιχείρησης στη Νέα
Ζίχνη, περιοχή καταγωγής της οικογένειάς τους, από τη Θεσσαλονίκη,
όπου µεγάλωσαν, µέσα στο δύσκολο
καλοκαίρι του 2015, του δηµοψηφίσµατος και των capital controls. Παρά
τα εµπόδια και τις δυσκολίες, η εταιρεία µπήκε σε παραγωγική τροχιά
ακριβώς έναν χρόνο αργότερα ολοκληρώνοντας µία επένδυση συνολικού ύψους περίπου 250.000 ευρώ,
εκ των οποίων οι 75.000 χρηµατοδοτήθηκαν από το πρόγραµµα Leader.
Πλέον, η Terra Fyllida έχει τοποθετηθεί στην αγορά µε τρία προϊόντα:
Το τσάτνεϊ από µανιτάρι πλευρώτους
µε κόλιανδρο και µπαχάρι, το τσάτνεϊ
από µανιτάρι πλευρώτους µε τσίλι,
κάρι και πορτοκάλι, αλλά και το γλυκό
κουταλιού από µανιτάρι. Η εταιρεία
ετοιµάζει και νέους κωδικούς προϊόντων, µε νέες ποικιλίες µανιταριού
αλλά και σάλτσες, που αναµένεται
να βγουν στην αγορά µέχρι το τέλος
του χρόνου.
Τα τσάτνεϊ µανιταριού πωλούνται
πλέον σε 150 σηµεία στην Ελλάδα,
όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Ναύπλιο, σε µεγάλα τουριστικά νησιά, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη,
η Πάρος και η Κέρκυρα, ενώ ακολουθούν τα υπόλοιπα Επτάνησα, η
Κρήτη και η Ρόδος.
[SID:11177709]

