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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

Μετά το θρίλερ με την τοπο-
θέτηση του - μη εκτελεστικού, να 
μην ξεχνιόμαστε - Προέδρου της 
Εθνικής Τράπεζας (επιλέχθηκε 
ο Παναγιώτης Θωμόπουλος), 
σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα 
ένα σίριαλ: αυτό της επιλογής 
του Διευθύνοντος Συμβούλου 
της Πειραιώς. Με δεδομένες 
τις σαρωτικές απορροφήσεις 
πιστωτικών ιδρυμάτων από 
τη συγκεκριμένη τράπεζα 
τα τελευταία χρόνια, είναι 
προφανές ότι όποιος αναλάβει, 
θα κληθεί να διαχειριστεί πάνω 
από τη μισή αγορά (με πολλές 
εταιρείες από τον κλάδο FnB). 
Όσο ταχύτερα, λοιπόν, κλείσει 
το θέμα, τόσο καλύτερα για την 
επαναφορά της αγοράς στην 
κανονικότητα. Τόσο απλά.

Νεκτάριος Β. Νώτης 
nectarios.notis@fnbdaily.com

EditorialFood for thought... every day!

• SECRET RECIPE
Σουρωτή: Το μήνυμα των 
απεσταλμένων της Coca-
Cola HBC
Μετά από την επικοινωνιακή - 
και όχι μόνο - αντεπίθεση του 
Ιβάν Σαββίδη σε ό,τι αφορά την 
απόκτηση μετοχών της Σουρωτής, 
η Coca-Cola HBC πέρασε στην 
αντεπίθεση, διατηρώντας τους 
χαμηλούς τόνους, με τους 
οποίους έχει κινηθεί μέχρι σήμερα 
στη συγκεκριμένη υπόθεση. 
Αντιπροσωπεία της εταιρείας, 
με επικεφαλής το Σύμβουλο του 
εμπορικού τμήματος, Γιάννη 
Μαυρατζούνη, ταξίδεψε χθες στη 
Σουρωτή. Σύμφωνα με τη διοίκηση 
της βορειοελλαδίτικης εταιρείας, 
η - μεταξύ των δύο πλευρών - 
συνάντηση ήταν σε κλίμα φιλικό και 
εγκαρδιότητας. Οι εκπρόσωποι της 
πολυεθνικής εξέφρασαν για ακόμα 
μια φορά την προτίμησή τους στο 
προϊόν (“Η Σουρωτή μας αρέσει, 
είναι μπράντα και θέλουμε να την 
έχουμε στο χαρτοφυλάκιό μας, γι 
αυτό κάναμε την προσφορά και 
επιδιώκουμε το μέγιστο δυνατό 
ποσοστό”, φέρεται να είπαν, 
απευθυνόμενοι στους μετόχους της 
Σουρωτής).  

• FNB SPECIAL

Η γοητεία των food ingredients ως 
επιχειρηματική ευκαιρία

Tα food ingredients παρουσιάζουν μεγάλες 
προοπτικές ανάπτυξης και εξαγωγικής 
επέκτασης τα τελευταία χρόνια. 

Χαρακτηριστικό της ανάπτυξης του κλάδου 
είναι ότι αρκετές βιομηχανίες τροφίμων 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια να παράγουν 
διαρκώς πιο νόστιμα και υγιεινοφανή 
προϊόντα, όπως επισημαίνει ο CEO της 
εταιρείας Greekexports και sales partner της 
FI Global, Θωμάς Βασσάρας. 

"Στόχος είναι να προσθέσουν στην γκάμα των προϊόντων τους απρόσμενες και 
ασυνήθιστες γεύσεις ή χρώματα. Ενώ η παραγωγή τροφίμων αποτελούσε μία 
κοινότυπη διαδικασία, τα τελευταία χρόνια ο κάθε επιχειρηματίας προσπαθεί 
να τα κάνει πιο ελκυστικά για τον καταναλωτή", συμπληρώνει. 

Σε ό,τι αφορά τον όρο food ingredients, περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις, 
κατά τις οποίες μία επιχείρηση παράγει ένα προϊόν και το μεταπουλά σε μία 
βιομηχανία, η οποία με τη σειρά της το χρησιμοποιεί στην παραγωγή της για 
να αποδώσει το τελικό προϊόν. 

ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΩΣ FOOD INGREDIENT
"Για παράδειγμα, το ελαιόλαδο είναι food ingredient. Υπάρχουν εταιρείες, 
που το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη σε ένα προϊόν. Κι ενώ όλοι έχουμε στο 
μυαλό μία ελκυστική στην εμφάνιση φιάλη, η οποια περιέχει ελαιόλαδο για να 
πωληθεί σε σούπερ μάρκετ του εξωτερικού, το ίδιο προϊον μετασχηματίζεται 
και γίνεται προϊόν βιομηχανίας, το οποίο το εκμεταλλεύεται μία εταιρεία για 
να προσδώσει αξία στο τελικό της προϊόν”. 

Παραδείγματα τέτοιων εταιρειών είναι η Creta Farm, η οποία δημιούργησε 
τα προϊόντα Εν Ελλάδι με ελαιόλαδο. Επίσης η φάρμα Αγγελάκης, η οποία 
εκτρέφει τα πτηνά με συγκεκριμένες δόσεις ελαιόλαδου, κατά τη διάρκεια της 
πάχυνσής τους, παράγοντας το ‘ελαιοπουλάκι’. 

ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
"Σκεφθείτε την ελληνική βιομηχανία ελαιόλαδου, η οποία διαθέτει το 80%-
90% της παραγωγής της χύμα προς εμφιάλωση σε ξένες εταιρείες. Με αυτό 
τον τρόπο, χάνει την προστιθέμενή αξία ενός υψηλού ποιοτικά προϊόντος. 
Αντιθέτως, θα μπορούσε το ίδιο ελαιόλαδο να χρησιμοποιείται στη 
βιομηχανική παραγωγή μιας εταιρείας, η οποία θα ανέγραφε ότι πρόκειται 
για ελληνικό ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας. Με αυτό τον τρόπο, θα αποκτούσε 
προστιθέμενη αξία όχι μόνο το τελικό προϊόν, αλλά και το ελαιόλαδο ως food 
ingredient”, σημειώνει ο Θωμάς Βασσάρας. 

(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
“Μία λύση θα μπορούσε να είναι η σύναψη συμφωνιών με συγκεκριμένες 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το 
ελαιόλαδο ως food ingredient. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή που θα λάμβανε 
ο παραγωγός θα ήταν πολύ καλύτερη από αυτή που λαμβάνει σήμερα, 
πουλώντας το χύμα προς εξαγωγή στην Ιταλία όπου εμφιαλώνεται", σημειώνει 
ο CEO της Foodexports. 

TA FOOD INGREDIENTS ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Όπως επισημαίνει, στην Ελλάδα ελάχιστοι αντιμετωπίζουν τα food ingredients 
ως ευκαιρία. “Οι περισσότεροι κινούνται ακόμα στη λογική ότι πρέπει να 
δημιουργήσουμε ένα μπουκάλι και να το τοποθετήσουμε στην αγορά. Ωστόσο 
αρκετοί δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια, να υποστηρίξουν σε επίπεδο 
μάρκετινγκ το συγκεκριμένο προϊόν”. 

ΤΟ ΚΕΝΟ ΣΤΑ FOOD INGREDIENTS ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ο κ. Βασσάρας εντοπίζει ένα κενό στη βιομηχανία 
παραγωγής φρούτων ως food ingredients στην Ελλάδα. 
“Τα φρούτα πρέπει να έχουν πολύ συγκεκριμένη 
μορφή κατά τη χρήση τους σε γιαούρτι. Επομένως 
δεν μπορεί μία γαλακτοβιομηχανία να προμηθευτεί 
νωπά φρούτα, να τα κόψει σε παραπλήσιο χώρο, να 
τα καθαρίσει και να τα εντάξει στο τελικό προϊόν. 

Πρέπει τα φρούτα να είναι κομμένα με συγκεκριμένο 
τρόπο και σε συγκεκριμένη συσκευασία, σε ένα είδος 
container, διατηρώντας ισορροπημένη γεύση, χωρίς 
να επηρεάζουν το γιαούρτι”.

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ FOOD INGREDIENT
“H γοητεία του food ingredient βρίσκεται στο γεγονός ότι ο προμηθευτής θα 
συνάψει συμφωνία για τουλάχιστον ένα έτος, όπως διευκρινίζει. “Επομένως, 
εξαλείφεται το άγχος της προμήθειας ποσοτήτων σε διάφορα σημεία 
πώλησης. Ο μόνος τρόπος για να κρατήσει κάποιος τον πελάτη του και την 
επόμενη χρονιά, είναι να παράγει ένα καλής ποιότητας προϊόν. Υπάρχουν 
εξειδικευμένες εκθέσεις food ingredients χωρίς να απαιτούνται μεγάλα έξοδα 
για την προώθηση των προϊόντων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, απαιτούνται 
στοχευμένες επαφές με τις βιομηχανίες, που ενδιαφέρονται, σε μία διαδικασία 
σαφώς πιο σύντομη σε σχέση με την προώθηση ενός τελικού προϊόντος”. 

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σε ό,τι αφορά το επίπεδο πιστοποίησης, ο κύριος Βασσάρας επισημαίνει ότι 
αυτό που απαιτείται, είναι η έγκριση του εκάστοτε φορέα ελέγχου τροφίμων.

Στη συνέχεια, οι βιομηχανίες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επιπρόσθετες 
πιστοποιήσεις, όπως ISO ή άλλα ιδιαίτερα πιστοποιητικά, κάτι που σχετίζεται 
με τις απαιτήσεις πελάτη και όχι με τις επιταγές της νομοθεσίας.

Η ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ
Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη βιομηχανία των food ingredients είναι η 
παρανόηση, που συχνά εμφανίζεται σε σχέση με το ποιος χαρακτηρίζεται ως 
παραγωγός food ingredients. Κάποιες εταιρείες παράγουν μείγματα για τη 
βιομηχανία κρέατος. “Κάποιοι αναμειγνύουν συστατικά όπως θυμάρι, ρίγανη, 
αλάτι και παράγουν έτοιμα μείγματα με αποδέκτη συγκεκριμένες βιομηχανίες. 
Tόσο οι παραγωγοί των food ingredients -ως πρώτη ύλη-, όσο και εκείνοι που 
ετοιμάζουν το μείγμα στη συνέχεια, εντάσσονται στην παραγωγική αλυσίδα 
των food ingredients. “H βιομηχανία από την πλευρά της δεν επιθυμεί να 
δημιουργήσει κάποιο μείγμα, αλλά να παραλάβει ένα έτοιμο προϊόν και να 
το εντάξει στην παραγωγή της. Το food ingredient σε κάθε περίπτωση δεν 
σχετίζεται με το τι προϊόν παράγει κάποιος, αλλά με το πού ενδιαφέρεται να 
το διοχετεύσει”, εξηγεί ο κύριος Βασσάρας. 

Γιώργος Λαμπίρης 
giorgos.lampiris@fnbdaily.com

Θωμάς Βασσάρας
CEO Greekexports

• FNCONSULTING
Συνέδριο του ΣΕΒΤ για 
την έρευνα και την 
καινοτομία

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών 
Βιομηχανιών Τροφίμων - Ποτών 
και η Ελληνική Τεχνολογική 
Πλατφόρμα, Food for Life, 
διοργανώνουν - στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού έργου FOODPRINT 
-, την Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου, 
Brokerage Event, με τίτλο "Η 
Έρευνα και η Καινοτομία: Το κλειδί 
για την ανάπτυξη".

Η εκδήλωση θα αποτελείται από 3 
μέρη: 

Στο 1ο μέρος, θα πραγματο-
ποιηθούν παρουσιάσεις για την 
τρέχουσα κατάσταση και τις 
μελλοντικές προοπτικές για την 
έρευνα και την καινοτομία και θα 
συζητηθούν στο Στρογγυλό τραπέζι 
οι μηχανισμοί και τα εργαλεία, 
που μπορούν να αξιοποιηθούν 
για τη γενικότερη βελτίωση του 
συστήματος. 

Στο 2ο μέρος, τα Πανεπιστήμια και 
Ερευνητικά Ιδρύματα της Βορείου 
Ελλάδος θα παρουσιάσουν τη 
σύνθεση των Ομάδων τους, τις 
ερευνητικές τους δραστηριότητες 
και τα ερευνητικά αποτελέσματα, 
που έχουν εφαρμογή στη 
Βιομηχανία Τροφίμων. 

Στο 3ο και τελευταίο μέρος, 
ερευνητές και εκπρόσωποι 
του παραγωγικού ιστού της 
Βορείου Ελλάδος θα βρεθούν 
στο ίδιο τραπέζι, προκειμένου 
να ανταλλάξουν απόψεις για 
την προώθηση της έρευνας και 
να συζητήσουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία.
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