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ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

EDITORIAL

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΛΛΑΖΕΙ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η ΩΡΑ
Μια ώρα µπροστά θα πάνε οι δείκτες των ρολογιών την Κυριακή
28η Οκτωβρίου, εν µέσω µεγάλης σύγχυσης µετά την πρόταση
της Κοµισιόν για αναστολή της
εναλλαγής. Τα κράτη της Ευρώπης θα πρέπει να αποφασίσουν
µέχρι τον Απρίλιο του 2019 ποιο
δρόµο θα ακολουθήσουν.

LELA LOMBARDI

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...

H τελευταία
γυναίκα που
εκκίνησε σε αγώνα
της F1 εν έτει 1976
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Conti του 1945 σε
δηµοπρασία του
οίκου Sotheby’s

21%
είναι η µείωση
στην αξία των
αγορών τροφίµων
µεταξύ 2010-2017
που κατέγραψε
ο ΙΕΛΚΑ

3.500

Με αφορµή τη θέσπιση από το 2019
του W Series, ενός νέου πρωταθλήµατος αγώνων
αυτοκινήτου µόνο για γυναίκες
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µέτρα από την
επιφάνεια της
θάλασσας στο
Θιβέτ τοποθετείται
ο υψηλότερος
αµπελώνας του
κόσµου

Στην πρωταρχική
έννοια του πολιτισμού
Η λέξη και η έννοια του πολιτισµού (civilisation) είναι πρόσφατη, προέρχεται από τη Γαλλία του 18ου
αι. Αρχικώς νοείται ως το αντίθετο της βαρβαρότητος,
τα εξευγενισµένα ήθη, οι καλοί τρόποι και η αγωγή,
διάκριση πολιτισµένων και αγρίων. Από τα γαλλικά
διαδίδεται στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η ελληνική λέξη «πολιτισµός» είναι αρχαία και σήµαινε τα
πολιτικά πράγµατα, η χρήση της δε ήταν σπάνια. Με
τη σύγχρονη έννοια αποτελεί σύλληψη του Αδ. Κοραή το 1804 ως µετάφραση της γαλλικής civilisation.
Civilisation και culture, πολιτισµός και κουλτούρα:
Έννοιες άλλοτε συνώνυµες και άλλοτε συµπληρωµατικές. Υπό µίαν άποψη κουλτούρα συνιστά τις πνευµατικές και ηθικές αξίες (ευγενής, ανώτερη) ενώ πολιτισµός τα υλικά, τεχνικά επιτεύγµατα (ταπεινός, κατώτερος). Η αντίστοιχη διάκριση στον Μαρξ είναι µεταξύ υποδοµών (ύλη) και εποικοδοµήµατος (πνεύµα).
Στην αγγλόφωνη ανθρωπολογία cultures είναι οι πιο
πρωτόγονοι πολιτισµοί ενώ civilisations οι προηγµένοι κι ανεπτυγµένοι. Στα ελληνικά υπάρχουν τα
επίθετα «πολιτισµικός», που αφορά τις έννοιες µε
µεγάλο βάρος για τον υψηλό πολιτισµό, και «πολιτιστικός», το οποίο αφορά απλούστερες εκφράσεις.
Το 1819 η λέξη civilisation αποκτά πληθυντικό αριθµό. Εδώ σηµαίνει το σύνολο των χαρακτηριστικών
που παρουσιάζει η συλλογική ζωή µίας οµάδας ή µίας εποχής. Ο όρος του πολιτισµού ως µίας, πανανθρώπινης έννοιας υποβαθµίζεται από την έµφαση
στους διαφορετικούς πολιτισµούς. Αντικαθίσταται
από έννοιες όπως ανθρωπότητα και ανθρωπισµός.
Σήµερα, πολιτισµός (ενικός) ονοµάζεται το σύνολο
των κοινών κτηµάτων της ανθρωπότητας, «όλα όσα
δεν µπορεί να λησµονήσει ο άνθρωπος». Με τη δυτική παγκόσµια κυριαρχία και την παγκοσµιοποίηση
διαδίδονται παντού κοινές αξίες και πρότυπα. Γίνεται
λόγος για την πορεία ενός, παγκόσµιου πολιτισµού.
Απόσπασµα από άρθρο του Μ. Νοβακόπουλου
µε σηµειώσεις από το βιβλίο του Γάλλου
ιστορικού Fernand Braudel (1902-1985)
«Η Γραµµατική των Πολιτισµών» του 1963. Το
βιβλίο εκδόθηκε στα ελληνικά το 2001 από το
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης
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Η AΠΟΨΗ

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΚΑΡΠΟΣ

ΤΗΣ ΖΕΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ

Φροντίζει για την υγεία μας
o κυνόροδο είναι ο καρπός της άγριας τριανταφυλλιάς. Είναι σύµβολο της
αγνότητας, της καλοσύνης, αλλά και της
σιωπής και χρησιµοποιήθηκε σαν έµβληµα µαζί µε τον Σταυρό από τη Ροδοσταυρική Αδελφότητα τροφοδοτώντας µέχρι τις µέρες µας
ένα πανάρχαιο µυστικιστικό ρεύµα. Η άγρια τριανταφυλλιά είναι ένας πολυετής, πολύκλαδος και αγκαθωτός θάµνος και ανήκει στην οικογένεια των Ροδανθών
– Rosaceae. Η λατινική ονοµασία του βοτάνου είναι
Rosa canina – Ροδή η κυνοροδή. Στη χώρα µας συναντούµε το φυτό µε τις ονοµασίες ροδαριά, κυνοροδή,
αγριοτριανταφυλλιά. Τα αυτοφυή είδη στην Ελλάδα
υπολογίζονται σε 25, τη Rosa canina τη συναντάµε
σε πλαγιές σε ξέφωτα δασών, σε ηλιόλουστες περιοχές, σε χαράδρες, σε ρυάκια, σε ποτάµια, σε πλαγιές ή
ως φυσικό φράχτη ανάµεσα σε χωράφια. Το κυνόροδο, ωριµάζει το Σεπτέµβριο - Νοέµβριο. Μπορούµε να
το συλλέξουµε ακόµα και ∆εκέµβριο γιατί διατηρείται
σε καλή κατάσταση πάνω στην αγριοτριανταφυλλιά.
Έχει ωοειδές σχήµα και χρώµα πορτοκαλί και κόκκινο. Την άνοιξη συλλέγουµε τα πανέµορφα άνθη. Η
εποχή του φθινοπώρου ως αναφέρθη είναι ιδανική για
συλλογή των καρπών αλλά και αποξηράνση και αποθήκευση σε γυάλινα δοχεία -για την απόλαυση των οφελών τους καθ’ όλη τη χρονιά. Μιλώντας για οφέλη, ο

Τ

Στη Βουλγαρία, οι καρποί χρησιµοποιούνται
για την παραγωγή
γλυκού κρασιού.
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καρπός είναι µία από τις πλουσιότερες πηγές βιταµίνης
C. Περιέχει επίσης και άλλες βιταµίνες: Α, Β1, Β2, Ε, Κ
και P, ασβέστιο, σίδηρο, φώσφορο, καροτένια, πηκτίνη,
νιασίνη , ρητίνη, ζάχαρα, ταννίνη, µηλικό οξύ, κιτρικό
οξύ, κιτρικά άλατα και οργανικά οξέα.
Παραδοσιακά χρησιµοποιούνταν για την καταπολέµηση της κόπωσης, των γαστρεντερικών προβληµάτων, ως µαλακτικό, ως στυπτικό, ως διουρητικό, ως
γαργάρα, για την υγεία των οφθαλµών, για θεραπεία
από κρυολογήµατα, γρίπη και ως αντισκορβουτικό,
ιδιότητες που οφείλει στις ιδιότητες των βιταµινών και
αντιοξειδωτικών φλαβονοειδών που περιέχει.
Πρόσφατα, το φυτό αποδείχθηκε µετά από επιστηµονικές µελέτες ότι ανακουφίζει τον πόνο και τη δυσκαµψία που σχετίζονται µε την οστεοαρθρίτιδα, χωρίς να παρουσιάζει τις παρενέργειες των συµβατικών
φαρµάκων. Το έλαιο του κυνόροδου έχει αντιγηραντική δράση. Όσον αφορά τις χρήσεις του µπορεί να
γίνει σιρόπι, γλυκό του κουταλιού ή µαρµελάδα, τα
οποία αποτελούν άριστα διατροφικά συµπληρώµατα ή
να αποξηρανθεί και να γίνει τσάι. Πιο σπάνια τρώγεται
ωµό. Ο καρπός δεν είναι τοξικός αλλά έχει στο εσωτερικό
του σκληρές τρίχες που προκαλούν ερεθισµό στο αναπνευστικό και πεπτικό σύστηµα. Συνοψίζοντας καταλήγουµε
πως µπορεί ένα τριαντάφυλλο εκφράζει τα συναισθήµατά
µας αλλά το κυνόροδο φροντίζει για την υγεία µας.

1-5

Είναι φυλλοβόλος θάµνος
ύψους 1-5
µέτρων.

C

3.000

Εκατό γραµµάρια
κυνόροδα περιέχουν 3.000 mg
βιταµίνης C.
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ΣΤΙΓΜΕΣ

ΑΠΟ ΤH ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ζωή, καλοσύνη, γαλήνη και πάθος.
Αυτός είναι ο λόγος που ποτέ δεν έχω βιβλία.
Μόλις διαβάσω αυτό που αγόρασα, τρέχω να
το προσφέρω. Έχω δώσει αµέτρητα βιβλία.
Οι άνθρωποι δεν ζουν µόνο µε ψωµί. Εγώ,
αν πεινούσα και βρισκόµουν πάµφτωχος στο
δρόµο, δεν θα ζητούσα ένα ψωµί, αλλά µισό
ψωµί κι ένα βιβλίο. Και από εδώ που βρισκόµαστε, καταγγέλλω µε δριµύτητα όσους µιλούν µόνο για οικονοµικές διεκδικήσεις, και
ποτέ για πολιτιστικά αιτήµατα: Κι όµως, αυτά
χρειάζονται και απαιτούν βροντοφωνάζοντας
οι λαοί. Είναι σπουδαίο να έχουν φαγητό όλοι
οι άνθρωποι. Πρέπει, όµως, επίσης, όλοι οι
άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στη γνώση, να
απολαµβάνουν όλους τους καρπούς του ανθρώπινου πνεύµατος, διότι το αντίθετο θα σήµαινε τη µετατροπή τους σε
INFO
Ο Φεντερίκο
µηχανές στην υπηρεσία του κράΓκαρθία Λόρκα ήταν
τους, τη µεταµόρφωσή τους σε
Ισπανός ποιητής και
δραµατουργός της λεσκλάβους µιας φοβερής οργάνωγόµενης «γενιάς
σης της κοινωνίας.
του ‘27»

«Να µην πεθάνει η ψυχή µου»

ΑΝ ΠΕΙΝΟΥΣΑ, ΘΑ ΖΗΤΑΓΑ
ΜΙΣΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ENA ΒΙΒΛΙΟ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ
ταν κάποιος πηγαίνει στο θέατρο
ή σ’ ένα κονσέρτο, εφόσον του
αρέσει το θέαµα, αναπολεί τους
δικούς του που απουσιάζουν και
θλίβεται επειδή σκέφτεται: «Πόσο
θ’ άρεσε αυτό στην αδερφή µου, στον πατέρα
µου!». Θα χαρεί το θέαµα, αλλά µε µια ελαφρά
µελαγχολία. Τέτοια µελαγχολία αισθάνοµαι κι
εγώ, όχι για τα µέλη της οικογένειάς µου –αυτό θα ήταν ποταπό– αλλά για όλους τους ανθρώπους που λόγω έλλειψης χρηµάτων και
εξαιτίας της κακοτυχίας τους δεν απολαµβάνουν το ύψιστο αγαθό της οµορφιάς, που είναι

Ο
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Απόσπασµα
της οµιλίας του
Φεντερίκο Γκαρθία
Λόρκα στα εγκαίνια
της ∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης του
Φουέντε Βακέρος,
το 1931

Βιβλία! Βιβλία! Να µια µαγική λέξη που είναι
σα να κραυγάζει κανείς: «Αγάπη, αγάπη!».
Αυτό θα έπρεπε να απαιτούν οι λαοί, µε την
ίδια ένταση που διεκδικούν το ψωµί ή που
προσεύχονται να βρέξει αρκετά για τη σπορά
τους. Όταν ο διάσηµος Ρώσος συγγραφέας
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι ήταν φυλακισµένος
σε κάτεργο στη Σιβηρία, αποκοµµένος από
τον κόσµο, κλεισµένος µέσα σε τέσσερις τοίχους, περικυκλωµένος από ανεµοδαρµένες
και µονίµως χιονισµένες πεδιάδες, ζητούσε
βοήθεια από την οικογένειά του, γράφοντάς
τους: «Στείλτε µου βιβλία, βιβλία, πολλά βιβλία για να µην πεθάνει η ψυχή µου!». Κρύωνε, αλλά δεν ζητούσε ζέστη, διψούσε πολύ,
αλλά δεν ζητούσε νερό, ζητούσε βιβλία, δηλαδή ορίζοντες, δηλαδή σκαλοπάτια για ν’
ανέβει στις κορυφές του πνεύµατος και της
καρδιάς. Γιατί η φυσική, η βιολογική οδύνη ενός σώµατος, εξαιτίας της πείνας, της
δίψας ή του ψύχους, διαρκεί λίγο, πολύ λίγο, ενώ η οδύνη της ανικανοποίητης ψυχής
διαρκεί ολόκληρη ζωή.
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ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ «ΓΙΝΕΤΑΙ»

Ξεχώρισαν γιατί είναι αυτοί που συνεχίζουν όταν οι άλλοι σηκώνουν τα χέρια
ψηλά. Πρόσωπα της ελληνικής γεωργίας που κοιτούν µόνο µπροστά
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΛΗΤΑΣ
ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΗ
∆ΟΥΛΕΙΑ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΒΑΡ∆ΟΥΛΗΣ
ΑΦΘΑΣΤΟΣ ΣΕ Ο,ΤΙ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ, ΑΥΤΟ
ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΜΕΝΤΟΡΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ
ΟΤΑΝ ΤΟ ΒΓΟΤΑΡΧΟ
ΕΓΙΝΕ BOTTARGA

Μπορεί 25 στρέμματα αγροτικής γης να μην είναι πολλά,
ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται
στην ορεινή Βαρβίτσα του Πάρνωνα και σε υψόμετρο 1.300
μ. Ο Αλέξανδρος Βλήτας βρήκε
πάντως τον τρόπο να τους δώσει ζωή, εγκαθιστώντας σ’ αυτή
την έκταση περί τα 4.000 φυτά
που αποδίδουν τις λεγόμενες
υπερτροφές (superfoods),
αποδεικνύοντας ότι με επιχειρηματικό πνεύμα και σκληρή
δουλειά όλα γίνονται.

Όταν ξεκινάς την καριέρα σου
με τρία γουρουνόπουλα και
φτάνεις να καλλιεργείς περισσότερα από χίλια στρέμματα και
μάλιστα με τρόπο επιστημονικό,
συνεργαζόμενος στενά με την
αφρόκρεμα των εισροών, ποιος
μπορεί να συγκριθεί σου; Ο
Νίκος Βαρδούλης, σε ό,τι καλλιεργεί είναι άφθαστος, γι’ αυτό
τον εμπιστεύονται οι πολυεθνικές, γι’ αυτό δουλεύουν μαζί
του ακόμα και τα πανεπιστήμια.
Είναι, αυτό που λέμε μέντορας.

Το αυγοτάραχο έχει ιστορία στο
Αιτωλικό, όμως μόνο ο Ζαφείρης Τρικαλινός κατάφερε να το
κάνει παγκόσμια μπράντα. Μόνο
εκείνος είχε το θάρρος να μετατρέψει την ντόπια εκδοχή της
λέξης βγοτάρχο σε Bottarga,
να κλείσει το προϊόν του σε
χρυσόμαυρη συσκευασία και να
το ταξιδέψει σε 30 χώρες. Και
πάλι, σήμερα, μόνο αυτός μιλάει
τόσο καλά την ντοπιολαλιά του
Αιτωλικού και βγάζει τόση
αγάπη για τον τόπο του.
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AΓΓΕΛΟΣ ΜΟΧΛΟΥΛΗΣ
ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ, ΟΤΑΝ
ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ∆ΥΣΚΟΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΗΜΟΥ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ «ΖΗΛΕΨΕ» ΤΟΝ ΝΩΕ
Πίστεψε από πολύ νωρίς στη δύναμη των ντόπιων φυλών και αφιερώθηκε εδώ και
χρόνια στη διάσωσή τους, στην αναγνώρισή τους, στην ανάδειξή τους και στην καθιέρωσή τους. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι σήμερα δικαιώνεται. Ο Δημήτρης Δήμου
είναι ο άνθρωπος που κάνει στις μέρες μας κάτι από τη δουλειά που έκανε πριν από
χιλιάδες χρόνια ο Νώε, όπως παρατήρησε εύστοχα πριν από λίγες μέρες σε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στην Αθήνα ο καθηγητής Ανδρέας Γεωργούδης. Κι αν δεν έσωσε
ολόκληρο το ζωϊκό βασίλειο, όπως ο Νώε, κατάφερε να διασώσει, αρχικά τον μαύρο
χοίρο και στη συνέχεια την Ελληνική Στεπική Φυλή Τύπος Κατερίνης. Και όχι μόνο να
τη διασώσει αλλά και να τα επιβάλει ως ξεχωριστά εδέσματα υψηλής υπεραξίας σε
κορυφαία εστιατόρια, όπως είναι το BaseGrill και το Cookoovaya.

Οι καλοί μάνατζερ δείχνουν τις
ικανότητές τους στα δύσκολα.
Ο Άγγελος Μοχλούλης, ο
άνθρωπος της Pieralisi αλλά
και του ίδιου του Pieralisi στην
Ελλάδα και σε ολόκληρη της
Νοτιοανατολική Μέσόγειο,
έδειξε, μέσα στα δύσκολα
χρόνια της ελληνικής κρίσης,
όχι μόνο πώς πουλάς σε εποχές αποεπένδυσης αλλά και
πώς μαζεύεις τα λεφτά που
έχεις πιστώσει, όταν οι άλλοι…
σηκώνουν τα χέρια.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ SIAL 2018
Με περισσότερες από 270 επιχειρήσεις, η ελληνική συμμετοχή στη
Διεθνή Έκθεση Sial Paris, που ολοκληρώθηκε στις 25 Οκτωβρίου στο
εκθεσιακό κέντρο Paris Nord Villepinte, ήταν μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη χρονιά, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Η ελληνική παρουσία,
μάλιστα, δεν ήταν ενισχυμένη μόνο από άποψη αριθμών, αλλά και
ποιοτικά, αφού απ' ό,τι φαίνεται τα ελληνικά προϊόντα κέρδισαν και το
στοίχημα του μάρκετινγκ, όπως υποστήριξε και η Ελληνίδα πρέσβης
στο Παρίσι, Αγλαΐα Μπαλτά. Με σκοπό τη βέλτιστη προβολή της ελληνικής παρουσίας στην έκθεση, είχε οργανωθεί μια σειρά προωθητικών
ενεργειών. Μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιούνταν tasting & live cooking sessions από τον διεθνώς διακεκριμένο
executive chef, Κωνσταντίνο Βασάλο.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ
Τα προϊόντα που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο εξαγωγικό ενδιαφέρον είναι «τα κλασικά, το ελαιόλαδο, οι ελιές»
σύμφωνα με την Αγλαΐα Μπαλτά, η οποία προσέθεσε «εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε αυτή την γκάμα προϊόντων. Επιδίωξή μας είναι να έχουμε πλέον και μεταποιημένα προϊόντα όπως και αυτά που απευθύνονται στις
νέες γενιές. Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που θέλουν την καλή διατροφή, που γυμνάζονται προσέχουν τον
εαυτό τους. Σε αυτή την ομάδα ανθρώπων στοχεύουμε πλέον» παρατήρησε η Ελληνίδα πρέσβης.
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Τοp chef
επιλογή

Η ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΓΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ ΦΥΛΩΝ

Μια εξαιρετικά δυναµική επιχειρηµατική τάση στο χώρο της
εγχώριας υψηλής γαστρονοµίας διαµορφώνει η ποιοτική
ανωτερότητα των αυτόχθονων φυλών. Με τη ζήτηση να
αυξάνεται και τις διαφορές στη φυσικο-χηµική σύνθεση του
κρέατος να αποδεικνύονται επιστηµονικά, προτεραιότητα
αποτελεί η διαφύλαξη και η βελτίωση του πολύτιµου DNA
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Τ

α ζώα αυτά δεν είναι
εγκλιµατισµένα στο
περιβάλλον, αλλά είναι ένα µε το περιβάλλον, είναι το περιβάλλον. Με τη
βόσκησή τους έχουν διαµορφώσει το περιβάλλον αυξάνοντας τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας και τα ενδηµικά φυτά της
Ελλάδας, που ανταγωνίζονται
σε αριθµό τα ενδηµικά του Αµαζονίου. Και πλέον οι ειδικοί επι-

«
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στήµονες µπορούν να βεβαιώσουν ότι κουβαλάνε το γενετικό απόθεµα που είχαν εδώ και
χιλιάδες χρόνια, το οποίο φέρνει την αρχέγονη ποιότητά του
στο πιάτο του καταναλωτή». Με
αυτά τα λόγια ο ∆ηµήτρης ∆ήµου, που εκτρέφει 200 αγελάδες της Στεπικής Φυλής τύπου
Κατερίνης στο αγρόκτηµά του
«Η Κιβωτός του ∆ήµου», τοποθετήθηκε στο πλαίσιο της εκδή-
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ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ BaseGrill και Cookoovaya προσφέρουν σήµερα στο µενού τους την αγελάδα της Ελληνικής Στέπικης Φυλής Τύπος Κατερίνης µετά από ωρίµανση σε θαλάµους-ψυγεία
τελευταίας τεχνολογίας. Το στιγµιότυπο είναι από το BaseGrill.

λωσης «Η αυτόχθονη φυλή των στεπικών βοοειδών» που διοργάνωσαν
την Πέµπτη 10 Οκτωβρίου τα εστιατόρια Basegrill και Cookoovaya, «Η Κιβωτός του ∆ήµου» και η Πανελλήνια
Ένωση Εκτροφέων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων στην Αθήνα.

Εκµεταλλεύτηκαν τέλεια
τον φτωχό βοσκότοπό τους
«Πριν από 35 χρόνια έµαθα ότι στη
χώρα µας υπάρχουν ζώα εγκλιµατι-

σµένα στο περιβάλλον και προσαρµοσµένα σ’ αυτό εδώ και χιλιάδες
χρόνια. Τότε χωρίς δεύτερη σκέψη
αγόρασα 71 αγελάδες της Ελληνικής
Στέπικης Φυλής τύπος Κατερίνης και
εγκατέλειψα την εισαγωγή και εµπορία ζωντανών ζώων» σηµείωσε µεταξύ άλλων ο κ. ∆ήµου και συνέχισε: «Πέρυσι κατά την παρατεταµένη
ξηρασία από το Μάιο µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου τα ζώα αυτά εκµεταλλεύτηκαν και αξιοποίησαν κατά τον κα-

λύτερο δυνατό τρόπο τον φτωχό και
ξηρό βοσκότοπο που απέµεινε και
ανταπεξήλθαν στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σε συνέχεια ανέκαµψαν πλήρως αξιοποιώντας την υπερτροφή των άγριων αχλαδιών (αγριόγκορτσα), των βελανιδιών και µετά
τους παγετούς τη λαδανιά (το οποίο
είναι φαρµακευτικό φυτό) και πολλά άλλα. Θέλω να τονίσω ότι ανέκαµψαν χωρίς πρόσθετες εισαγόµενες και πολυδάπανες εισροές σό-
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γιας, καλαµποκιού και φαρµάκων»
σηµείωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.
Και συµπλήρωσε: «Πρώτοι οι εστιάτορες του BaseGrill, αδερφοί Λιάκου, διέκριναν την ανωτερότητα της ποιότητας των προϊόντων από τα αρχέγονα
ζώα και τα χρησιµοποίησαν προσφέροντας στο εστιατόριό τους τον ελληνικό µαύρο χοίρο πριν από 11 χρόνια. Σήµερα πάλι πρωτοπορούν και τα
εστιατόρια BaseGrill και Cookoovaya
προσφέρουν την αγελάδα της Ελληνικής Στέπικης Φυλής Τύπος Κατερίνης
µετά από ωρίµανση σε θαλάµους-ψυγεία τελευταίας τεχνολογίας».

∆εν είναι µουσειακό είδος
Ενδιαφερουσα ήταν η παρέµβαση
του καθηγητή Ανδρέα Γεωργούδη

ΕΚΛΕΚΤΑ Ε∆ΕΣΜΑΤΑ προσέφεραν
οι σεφ των εστιατορίων BaseGrill
και Cookoovaya στους πολυάριθµους
προσκεκληµένους της εκδήλωσης.

στην εκδήλωση, ο οποίος µεταξύ
άλλων τόνισε: «Ο φίλος και συνεργάτης ∆ηµήτρης µου ζήτησε να πω
δυο λόγια και το κάνω µε µεγάλη
µου χαρά διότι η παρουσία µας εδώ
σηµατοδοτεί τρία σηµεία-σταθµούς:
Μας προσφέρει ένα εξαιρετικό έδε-

σµα από την Ελληνική Στεπική φυλή της Κατερίνης που τη συνοδεύει
µια µακραίωνη ιστορία, έχουµε στο
τραπέζι και στο πιάτο µας ένα απόλυτα τοπικό εξαιρετικής διατροφικής και γευστικής αξίας προϊόν και
κάνουµε πράξη τη διατήρηση µιας
αγροτικής φυλής όχι ως µουσειακό προστατευόµενο είδος αλλά ως
χρήσιµο στον άνθρωπο, τρωγοντάς
την. Και πιστέψτε µε, αυτός είναι ο
καλύτερος και ο λιγότερο δαπανηρός τρόπος διάσωσης του πολύτιµου ζωικού γενετικού υλικού που
διαθέτουµε».

ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ «Η αυτόχθονη φυλή των στεπικών βοοειδών» διοργάνωσαν την Πέµπτη 10 Οκτωβρίου τα εστιατόρια BaseGrill και Cookoovaya, «Η Κιβωτός του ∆ήµου»
και η Πανελλήνια Ένωση Εκτροφέων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων στην Αθήνα και πραγµατοποιήθηκε στον πολυχώρο «Μεταλλουργείο» στην Αθήνα.
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∆ΙΑΦΕΡΕΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τη διδακτορική της διατριβή πάνω στο κρέας της Στεπικής φυλής Κατερίνης παρουσίασε στην
εκδήλωση η δρ. ∆έσποινα Καρατοσίδη (φωτό κάτω αριστερά), η οποία κατέληξε στην έρευνά της στο συµπέρασµα
ότι «η επιλογή της Κατερίνης είναι ιδανική, διότι οι αναλύσεις παρουσιάζουν την άριστη ποιότητα του κρέατός της,
που κάνει αυτό το γονότυπο των ζώων αντικείµενο που αξίζει να διαφυλαχτεί και να βελτιωθεί». Όπως εξήγησε
η δρ. Καρατοσίδη, «οι διαφορές στη φυσικο-χηµική σύνθεση του κρέατος µπορούν να αποδοθούν στη γενετική
προέλευση του ζώου όπως και στη διατροφή του και ιδιαίτερα στη χλωριδική σύνθεση των βοσκότοπων και την
ποσότητά τους, αφού η σύσταση των λιβαδιών επηρεάζει τον ρυθµό ανάπτυξης του ζώου».

ΒΙΑΙΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ 1 ΕΚΑΤ. ΒΟΟΕΙ∆Η
ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ δεκαετίες αποσύρθηκαν βίαια από
την ύπαιθρο 1.100.000 βοοειδή, 1.000.000 ιπποειδή
και 500.000 χοίροι µε ολέθριες συνέπειες, όπως η
διάσπαση του κοινωνικού
ιστού, η καταστροφή του
περιβάλλοντος της υπαίθρου και η πράσινη ερηµοποίηση, µε τα αγριογούρουνα να φθάνουν στα βόρεια προάστια και τις πυρκαγιές να καίνε όλη την Ελλάδα. Τα ξερά χόρτα που οι
∆ήµοι αδυνατούν να καθαρίσουν, εύκολα καθαρίζο-

νται µε τα ζώα αυτά και µε
υποπολλαπλάσιο κόστος»
τόνισε ο κ. ∆ήµου.
«Καταστρέψαµε την αγροτική οικονοµία και δη
την ζώσα γεωργία, όπως
αποκαλούσε ο Αριστοτέλης την κτηνοτροφία,
ενώ κανονικά θα έπρεπε
από εδώ να ξεκινήσουν οι
επενδύσεις διότι απαιτούνται ελάχιστα κεφάλαια.
Και βέβαια όλα αυτά δεν
θα είχαν καµία σηµασία
αν δεν έφταναν στο πιάτο του καταναλωτή...» σηµείωσε ο ίδιος.

Ο ∆ηµήτρης ∆ήµου, εκ των διοργανωτών της εκδήλωσης, εκτρέφει 200 αγελάδες Στεπικής Φυλής τύπου Κατερίνης στο αγρόκτηµά του «Η Κιβωτός του ∆ήµου».
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GOURMET ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΜΑΥΡΟΣ
ΧΟΙΡΟΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΝΤΟΥΜΑ
«Παλιά ελληνική ράτσα, για να τη βρω, πήγα ως την Κάρλα, όπου
ένας παππούς κρατούσε δέκα χοιροµητέρες. Θα µαγειρεύεις και θα
µοσχοβολάει η γειτονιά, µου είπε» σηµειώνει ο Θωµάς Ντούµας
ΚΕΙΜΕΝΟ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ - ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
«Αρχικά, έφερα τον ελληνικό παραδοσιακό µαύρο χοίρο στην κορυφή του βουνού Κούτρα, στο Μεγάλο
Ελευθεροχώρι του ∆ήµου Ελασσόνας, αναφέρει στο Αγρόκτηµα ο κτηνοτρόφος Θωµάς Ντούµας, ο άνθρωπος που στην κορύφωση της επαγγελµατικής του πορείας έκανε στροφή 180o µοιρών και έστησε σε σχεδόν 8.000 στρέµµατα δύσβατης περιοχής τη φάρµα του εκτρέφοντας αρχικά αγελάδες και ιδρύοντας παράλληλα την εταιρεία «Αγρόκτηµα Ντούµα».
«Ήθελα να φέρω τη γεύση στο τραπέζι του Έλληνα. Τρία πράγµατα είναι η συνταγή της επιτυχίας: Η ράτσα, η προσαρµογή στα βοσκοτόπια
και η διατροφή, δηλαδή ρίζες, βελανίδια, βότανα» σηµειώνει.
Με δεδοµένα την αυτόχθονη φυλή
αλλά και τον τρόπο που τρέφονται,
ζουν και αναπαράγονται, το κρέας
τους -σε σχέση µε το κρέας των συµβατικών χοιρινών- είναι πιο εύγευστο και υγιεινό, µε περισσότερη πρωτεΐνη και λιγότερα λιπαρά, δίνοντας
ένα άριστο γευστικό αποτέλεσµα και
µια πλήρη υγιεινή τροφή.
Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για το
κρέας του µοναδικού πληθυσµού βισώνων που εκτρέφει η Douma Vital
Farm, που ζει και αναπαράγεται µε
απόλυτα φυσικό τρόπο, ώστε πλέον
πια να µιλάµε για ελληνική φυλή βίσωνα, αφού είναι ήδη 4ης γενιάς.
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«Στη γη μας φύονται
περίπου 350 είδη
χλωρίδας, εκ των οποίων τα
περισσότερα είναι βότανα,
τα οποία προσδίδουν στο
κρέας υψηλή ποιότητα»
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Η Legendary Food έχει
καταρτίσει συγκεκριµένο
επενδυτικό σχέδιο,
10 εκατ. ευρώ που
συµπεριλαµβάνει την
πλήρη ανακαίνιση του
χώρου ενώ σύµφωνα
µε την πρόβλεψη του
σχεδίου, το έργο θα
χρειαστεί 18 µήνες για να
ολοκληρωθεί.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ PREMIUM ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΤΗΝ ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ FOOD HALL
Θα ήταν δύσκολο να
µπεις στο µυαλό του
Άρη Κεφαλογιάννη και
του Πίτερ Οικονοµίδη,
ώστε να καταλάβεις πώς
ακριβώς οραµατίζονται
την πρώτη µεγάλη
Legendary Food (Θρυλικά
Τρόφιµα) στη Στοά του
Αρσακείου
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ελλάδα έχει κάνει πολλά βήµατα τα τελευταία
χρόνια στην υπόθεση
του branding, που έχει
στο επίκεντρό του µοναδικά αγροτικά προϊόντα µε σφραγίδα παράδοσης και ποιότητας. Μια
ολόκληρη γενιά ανθρώπων δουλεύει πάνω σ’ αυτήν τη βάση, εποµένως
ένας µόνιµος χώρος υψηλής αισθητικής, όπου αυτά τα προϊόντα θα µπορούσαν να βρουν τη στέγη τους, είναι
κάτι παραπάνω από απαραίτητος.

Η

Άλλωστε, πριν το σκεφθούν οι παραπάνω επιχειρηµατίες, σε αρκετές
µητροπόλεις της οικουµένης όπως η
Μαδρίτη (Μερκάδο ντε Σαν Μικέλ), η
Λισαβόνα (TimeOut Market Lisbon)
και το Τορίνο (Eataly) λειτουργούν
εδώ και πολλά χρόνια ξακουστές
αγορές µ’ αυτό το περιεχόµενο. Είναι χώροι που θα µπορούσες να τους
πεις µνηµεία σύγχρονου πολιτισµού
της διατροφής, όπου οι άνθρωποι
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
από πολύ κοντά προσπάθειες των πα-
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ραγωγών, εικόνες και γεύσεις
προϊόντων µε αναφορά στην
αυθεντικότητα, να περιπλανηθούν, να γευθούν και να ψωνίσουν. Είναι κάτι που λείπει από
τη χώρα µας και το χρειάζεται η
νέα γενιά παραγωγών που έχει
πιστέψει στην αξία της πρωτογενούς παραγωγής.

Ο διαγωνισµός
Το πρώτο βήµα λοιπόν θα
ήταν το εταιρικό σχήµα της
Legendary Foods να κερδίσει το
διαγωνισµό για τη Στοά του Αρσακείου, ο οποίος, καλώς εχόντων των πραγµάτων, θα βγάλει «άσπρο καπνό» µέχρι τις αρχές Νοεµβρίου. Σηµειωτέον ότι

προσφορά για τον ίδιο χώρο και
µε παρόµοιες σκέψεις έχει καταθέσει και ο γνωστός από τη
δραστηριότητα στον κλάδο της
ενδυµασίας όµιλος Φάις.
Το δεύτερο είναι ο τρόπος υλοποίησης του οράµατος για µια
µεγάλη αγορά τροφίµων µε
ταυτότητα αυθεντικότητας και
ποιότητας στο συγκεκριµένο
χώρο. Υπάρχει βέβαια κι ένα
τρίτο. Να ανταποκριθούν σ’
αυτό το κάλεσµα οι παραγωγοί
και να τιµήσουν µε την εµπιστοσύνη τους αυτή την πρωτοβουλία οι καταναλωτές. Μέχρι τότε βέβαια, υπάρχει ακόµα πολύς δρόµος.

Επιχειρηµατικό σχέδιο

Ο ιθύνων νους της
Gaea και ο «γκουρού
του branding»
σχεδιάζουν το πρώτο
Food Hall της Αθήνας
στην Στοά Αρσακείου

Η Legendary Food έχει καταρτίσει συγκεκριµένο επενδυτικό
σχέδιο 10 εκατ. ευρώ που συµπεριλαµβάνει την πλήρη ανακαίνιση του χώρου αλλά και τη
δηµιουργία περισσότερων από
300 νέων θέσεων εργασίας.
Το έργο θα ξεκινήσει µε τη δη-

Ο Άρης Κεφαλογιάννης ιδρυτής και
διευθύνων σύµβουλος της «Gaea», εργαζόταν στο Λονδίνο
όταν µία γκουρού στο
χώρο των τροφίµων
τον ρώτησε γιατί τα
ελληνικά προϊόντα,
δεν υπήρχαν στα
ράφια των διεθνών
σουπερµάρκετ. Η
απορία ήταν η σπίθα
που άναψε τη φωτιά.

µιουργία ενός πολυκαταστήµατος, όπου θα διατίθενται προϊόντα µικρών παραγωγών από όλη
τη χώρα. Η διάταξη του καταστήµατος αλλά κι η τοποθέτηση των
προϊόντων θα είναι τέτοια ώστε
να προσφέρει στον επισκέπτη
ένα νοητό ταξίδι από τη µία άκρη
της Ελλάδας στην άλλη. Επιπλέον, εµβληµατικά σήµατα της ελληνικής βιοµηχανίας θα µπορούν να λειτουργήσουν τα δικά τους καταστήµατα µέσα στο
χώρο, ενώ το εγχείρηµα θα συµπληρώνουν χώροι εµπειριών
αλλά και εστιατόρια.
Και καθώς «ο κόσµος διψά για
ελληνικά προϊόντα», σύµφωνα
µε τον Π. Οικονοµίδη, τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό του Άρη Κεφαλογιάννη σε
αυτό το εχγείρηµα, στα επόµενα
βήµατα της εταιρείας είναι η δηµιουργία αλυσίδας καταστηµάτων σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τη Β. Αµερική και την
Ασία, αλλά και το λανσάρισµα
µίας ηλεκτρονικής πλατφόρµας.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΤΟ TIME OUT MARKET ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ παράδειγµα ευρωπαϊκού Food
Hall, που αποτελεί πλέον από µόνο του προορισµό,
είναι το Time Out Market της Λισαβόνας, το οποίο είναι πολύ πιθανό να λειτουργήσει ως πρότυπο για την
ελληνική επένδυση. Πρωτολειτούργησε το 2014 σε
ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια της πόλης, το Mercado
da Ribeira, όπου φιλοξενούνταν από το 1892 η κύρια
αγορά τροφίµων της Λισαβόνας. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία το Time Out Market δέχτηκε το 2017
3,6 εκατ. επισκέπτες έναντι 3,1 εκατ. το 2016. Επιπλέον, το πρώτο εξάµηνο του 2018 τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά 50% σε σχέση µε την ίδια περίοδο πέρσι.
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Ένα πάρκο αγροδιατροφής στην Μπολόνια αποτελεί το τελευταίο επιχειρηµατικό σχέδιο του Οµίλου Eataly, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ο παράδεισος των food lovers.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ 400.000 Τ.Μ. ΒΛΕΠΕΙ Ο INDEPENDENT
ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ εξαιρετικά δυναµική τάση, που ανταποκρίνεται
στις νέες διατροφικές προτιµήσεις των καταναλωτών, όπου
η ποιότητα αλλά και η δυνατότητα επιλογής από µία ευρεία γκάµας προϊόντων αποτελούν στοιχεία κλειδιά, κάνει
λόγο σε πρόσφατο άρθρο του
ο Independent. Μάλιστα όπως
αναφέρεται σχετικά, στην τελευταία της µελέτη η Cushman
& Wakefield υπολογίζει ότι την
επόµενη δεκαετία θα έχουν κα-

Ο Πίτερ Οικονοµίδης, ευρύτερα γνωστός ως ο «Έλληνας
του Steve του Jobs»,
πιστεύει ότι οι Έλληνες παραγωγοί θα
πρέπει να δηµιουργήσουν µια µοναδική
«αφήγηση» για το
προϊόν τους, που
να ξεφεύγει από τα
κλισέ του τουρισµού.

τασκευαστεί τουλάχιστον 200
τέτοιοι χώροι, συνολικής επιφάνειας 400.000 τ.µ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η
λειτουργία του Οµίλου Eataly,
η οποία ας σηµειωθεί ότι ξεκίνησε από την περιοχή όπου
έχει τις ρίζες της η φιλοσοφία
του Slow Food, το Lingotto του
Τορίνο, µέσα στις τροποποιηµένες εγκαταστάσεις ενός παλιού εργοστασίου. Αυτή ήταν
και η πρώτη της αγορά ενώ
στα τελευταία εγχειρήµατα

του Οµίλου είναι ένα πάρκο
αγροδιατροφής στην Μπολόνια, το οποίο αποτελεί την επιτοµή των δύο κυρίαρχων τάσεων του γαστρονοµικού κόσµου, δηλαδή των food halls
και του κινήµατος «από το χωράφι στο πιάτο». Με 47 εστιατόρια και µπαρ, 40 περιοχές
παραγωγής, 22 κήπους, ένα
κοπάδι εκτρεφόµενων ζώων,
το συγκεκριµένο πάρκο στην
Μπολόνια αποτελεί τον παράδεισο των food lovers.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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ΤΑ «ΧΡΥΣΑ ΜΗΛΑ» ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΧΩΝΙΑ

Τα µυρωδάτα παιδικά χρόνια αλλά και η αξία της κυδωνιάς, του δέντρου που ευδοκιµεί 200 χρόνια στον τόπο του,
κράτησαν τον Νίκο Χαλαστάρα στα πάτρια εδάφη. Σήµερα το µόνο που εύχεται είναι η σύµπραξη των νέων....
ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο

ι παιδικές αναµνήσεις του Νίκου Χαλαστάρα από τα Λεχώνια Μαγνησίας είναι πολύχρωµες, γεµάτες βερίκοκα, δαµάσκηνα, αχλάδια, κυδώνια και τόσα άλλα φρούτα που παρήγαγε το κτήµα της
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οικογένειάς του. Μεγαλώνοντας αποφάσισε να µείνει στον τόπο του και να
επικεντρωθεί στην υπόθεση κυδώνι.
«Θα µε ρωτήσετε γιατί επέλεξα την κυδωνιά ανάµεσα σε τόσα άλλα είδη;»,
αναφέρει ο ίδιος. «Το ατού της καλλι-

έργειας είναι ότι το µεσοδιάστηµα από
τη φύτευση µέχρι την παραγωγή είναι
µικρό. Ήδη από τον 3ο χρόνο αποδίδει ως 15 κιλά το δέντρο και στη δεκαετία µε συστηµατική καλλιέργεια φτάνει
έως και τους 10 τόνους το στρέµµα, ενώ
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Κιλκίς
Φλώρινα

∆ράµα Ξάνθη

Σέρρες

Κοµοτηνή
Αλεξανδρούπολη

Θάσος

Βέροια

Κοζάνη

Σαµοθράκη

Κατερίνη
Ιωάννινα

Λήµνος
Λάρισα

Τρίκαλα

Καρδίτσα

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Βόλος

Μυτιληνη
Λευκάδα

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Λαµία

Σκύρος

Αγρίνιο
Χαλκίδα

Κεφαλονιά

Αθήνα

Κόρινθος
Ζάκυνθος

Χίος

Πάτρα
Άνδρος

Σάµος
Ικαρία
Σύρος
Μύκονος
Κυκλάδες
Πάρος
Νάξος
Αµοργός Κως

Τρίπολη
Καλαµάτα

Σαντορίνη

Κύθηρα

∆ωδεκάνησα

Χανιά
Ηράκλειο
Ρέθυµνο

Κρήτη

Γαύδος

Στα Λεχώνια το
κυδώνι καλλιεργείται
σχεδόν 200 χρόνια.
Σήµερα στην περιοχή
καλλιεργείται το ένα
τέταρτο της πανελλήνιας παραγωγής.
Υπάρχουν 50 και
πλέον παραγωγοι
στην ευρύτερη
περιοχή, σε µία
έκταση 600 περίπου
στρεµµάτων.

οι καλλιεργητικές της απαιτήσεις είναι επίσης µικρότερες». Ο κ. Χαλαστάρας µπόρεσε επίσης να βασιστεί στην
αξία της τοπικής ποικιλίας του αφροκύδωνου, πο όπως τονίζει, είναι η καλύτερη όσον αφορά στη µεταποίηση.

«Καθώς η παραγωγή µας αυξάνεται,
ζητούµενο παραµένει η οργάνωση»
Φέτος, η παραγωγή του κτήµατος των
20 στρεµµάτων του παραγωγού έφτασε τους 30 τόνους, ενώ ο ίδιος προβλέπει ότι την επόµενη πενταετία θα υπερδιπλασιαστεί, καθώς το 70% των δέ-

ντρων είναι ακόµα σε µη παραγωγική
ηλικία. Η διάθεση των προϊόντων γίνεται αυτή τη στιγµή αποκλειστικά στη
βιοµηχανία γλυκών των αδελφών Γεωργούλα στην Πορταριά για την παραγωγή γλυκών κουταλιού και µαρµελάδων υψηλής διατροφικής αξίας.
«Η γενιά που ακολουθεί έχει ποτιστεί
µε το ίδιο µεράκι, όπως βλέπω και από
τον γιο µου Απόστολο, που αν και φοιτεί
στην Πολυτεχνική Σχολή Βόλου, ασχολείται εντατικά µε τη γη. Στόχος µας είναι η καθετοποίηση της παραγωγής, η
οργάνωση οµάδας παραγωγών για τη

διάθεση και εξαγωγή των προϊόντων
στο εξωτερικό ως φρούτο αλλά και σε
άλλες χρήσεις του, όπως η παρασκευή
καλλυντικών και φαρµάκων. ∆εν υπάρχει όµως συλλογική οργάνωση των παραγωγών αν και παρήγορο είναι ότι όλο
και περισσότεροι νέοι ασχολούνται µε
την καλλιέργεια και βλέπουν ότι είναι
επιτακτική η ανάγκη οµαδοποίησης
στην παραγωγή αλλά κυρίως στην τελική διάθεση. Ευελπιστώ ότι ο αέρας της
δηµιουργίας τους σε συνδυασµό µε την
πείρα των µεγαλύτερων θα φέρουν και
τα επιθυµητά αποτελέσµατα».
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FOOD STORIES

ΣΤΑ ΟΣΚΑΡ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ

Για ακόµη µια χρονιά ο
διεθνούς φήµης διαγωνισµός
γευσιγνωσίας Great Taste
Awards, που υλοποιείται από
τη βρετανική εταιρεία «Guild
of Fine Food», ανέβασε πλήθος
ελληνικών προϊόντων στο
πάνθεον της γεύσης

26

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

26_43_diselida_new.indd 26

Ρετσέλι Σύκου
Aποξηραµένα σύκα µε καρύδι,
βουτηγµένα σε συκόµελο µε τη
συνοδεία φύλλων δάφνης δίνουν
ένα ιδιαίτερο επιδόρπιο, που όµως
συνδυάζεται εξαιρετικά και µε κρέας,
ψάρι ή ποικιλίες τυριών και σαλάτες.
Το Ρετσέλι Σύκου της Kumilio από
την περιοχή της Κύµης βασίζεται σε
µια συνταγή µε µικρασιάτικη ρίζα.

Kαπνιστό αλάτι
Παρασκευάζεται καπνίζοντας
µε φυσικό τρόπο,
ακατέργαστο θαλασσινό
αλάτι Μεσολογγίου σε
ξύλα οξιάς για 140 ώρες.
Το αποτέλεσµα είναι ένα
πλούσιο, έντονο °και ισχυρά
καπνιστό αλάτι. Από τη
Θεσσαλονικιά Salt Odyssey.
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Με 273 προϊόντα
η ελληνική οµάδα
∆ιακόσια εβδοµήντα τρία
ελληνικά προϊόντα, που
κατανέµονται και στις
τρεις κατηγορίες (1, 2 κι 3
αστεριών) ξεχώρισαν στον
διεθνούς φήµης διαγωνισµό
γευσιγνωσίας «Great Taste
Awards 2018» του Λονδίνου,
που αποτελεί σηµείο αναφοράς
για το ποιοτικό τρόφιµο.
Πρόκειται για διακρίσεις
που ήρθαν µεταξύ 12.634
προϊόντων και µέσω 500
κριτών-δοκιµαστών, που τα
αξιολόγησαν µε «τυφλή»
γευσιγνωσία από το Μάρτιο
έως τον Ιούλιο φέρνοντας 15
ελληνικές συµµετοχές στην
premium κατηγορία των 3
αστεριών (εκ των οποίων
7 µέλια), κάποιες από τις
οποίες παρουσιάζονται εδώ.
Σηµειώνεται ότι το σήµα του
βραβείου είναι συνώνυµο της
ποιότητας για εκατοµµύρια
καταναλωτές στις 5 ηπείρους.

Captain’s Recipe
Από το κτήµα µε αρωµατικά φυτά της
οικογενειακής επιχείρησης Tzekos
Organic Herbs στη Χαλκιδική, σε
µια ηλιόλουστη πλαγιά του όρους
Κατσίκα, έρχεται το Captain’s Recipe.
Πρόκειται για ένα µαγειρικό µείγµα
από γλυκάνισο, φασκόµηλο και
λουΐζα (για συνταγές ψαριών και
θαλασσινών).

Άγρια κάπαρη
Καρπός και φύλλα άγριας
κάπαρης µαζεµένα στο νησί
της Τήνου δίνουν γεύση
στη χωριάτικη σαλάτα, σε
µπρουσκέτες µε καπνιστό
σολοµό, σε παξιµάδι µε φάβα
αλλά και σε σάλτσες. Από την
εταιρεία Valsamo.

Από βερίκοκο
Μαρµελάδα από φρέσκα βερίκοκα
Κρήτης, επιλεγµένα από τις
καλύτερες ποικιλίες και την εταιρεία
Arodama του Νίκου Μαµιδάκη.
Ένα 100% φυσικό προϊόν που
συνδυάζεται µε χυµό λεµονιού.
Όσο για το όνοµα της εταιρείας,
την έµπνευση δίνει ο αροδαµός, ο
πρώτος βλαστός της άνοιξης.

Κελυφωτό φιστίκι
Ψηµένος καρπός µε ακατέργαστο
άνθος αλατιού και κιτρικό οξύ,
µια πραγµατική υπερτροφή
της Μεγαρικής γης χάρη στην
εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση
θρεπτικών ουσιών σε ιδιαίτερα
µικρή ποσότητα.
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ΣΑΡΩΣΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Με θυµάρι και µαλοτήρα
ΜΕΛΩΣΕ ΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΡΥΜΟ ΣΑΜΑΡΙΑΣ
Ανήκει στα ανθόµελα και
ξεχωρίζει λόγω των έντονων
αρωµατικών και γευστικών
χαρακτηριστικών του. Έχει
τονωτικές και αντισηπτικές
ιδιότητες και η όψη του είναι
ιδιαίτερα ελκυστική. Το Θυµαρίσιο
Μέλι «Μέλοµα» συλλέγεται
από την περιοχή του Εθνικού
∆ρυµού Σαµαριάς και εκτός από
θυµάρι περιέχει µαλοτήρα καθώς
και αλλά σπάνια και εκλεκτά
βότανα της κρητικής χλωρίδας.
Σφραγίζοντας µια µελισσοκοµική
παράδοση πέντε δεκαετιών η
Μελισσοκοµική Επιχείρηση
Λάκκων Οµαλού Κρήτης
(ΜΕΛΟΜΑ) δραστηριοποιείται
στο χώρο της παραγωγής και
τυποποίησης µελιού απο τις
ορεινές περιοχές των Χανίων.
Το τυποποιητήριο ιδρύθηκε
το 2017 και λειτουργεί σε ένα
σύγχρονο και άρτια εξοπλισµένο
περιβάλλον.
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Μέλι
Οµάδα Μελισσουργών

ΜΕΛΙΤΤΕΑΣ
Bανίλιας και Θυµαρίσιο

ΤΗΣ ELAWON

Με δύο Χρυσά Αστέρια
βραβεύτηκε το me-Li
Βανίλιας και µε ένα το
Θυµαρίσιο της Elawon,
το οποίο συλλέγεται από
τους θυµαρότοπους των
Μυκηνών, του Ταΰγετου και
της Μάνης. «Κεχριµπαρένιο,
διαυγές χρώµα, µε
αρώµατα εσπεριδοειδών
και εξαιρετικά αρωµατική
και βουτυράτη γεύση» ήταν
µεταξύ άλλων τα λόγια των
δοκιµαστών, µε τον CEO της
εταιρείας, Γιάννη Καµπούρη,
να µετράει πια περισσότερες
από 45 βραβεύσεις για τα
εκλεκτά προϊόντα της.

∆ώδεκα ανεξάρτητοι µελισσουργοί
µε κοινό όραµα δηµιούργησαν
τον Μελισσοκοµικό Συνεταιρισµό
Λαµίας «Μελιττέας» µε στόχο
την παραγωγή µελισσοκοµικών
προϊόντων υψηλής ποιότητας. Σε
αυτά και το Βιολογικό Ελληνικό
Μέλι Καστανιάς, που βραβεύθηκε
µε «3 αστέρια» στα Great Taste
Awards 2018» για το οποίο οι
άνθρωποι του Συνεταιρισµού
αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Με
96% γυρεόκοκκους, συλλέγεται
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες
από τα µελισσοσµήνη µας που
βρίσκονται τοποθετηµένα στα
πυκνόφυτα δάση άγριας καστανιάς
του Τυµφρηστού». Αρωγός τους
το Εργαστήριο Μελισσοκοµίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου.
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Από την πολυβραβευµένη Stayia Farm της Εύβοιας

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΙ ∆ΑΣΟΥΣ ΜΕ ΚΡΟΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Με βάση την οικογενειακή
βιολογική φάρµα στη Χαλκίδα
της Εύβοιας, το µέλι που
παράγεται στην Stayia Farm και
κυκλοφορεί στη σειρά Vasilissa
παράγεται µε τον τρόπο της
νοµαδικής µελισσοκοµίας,

ανάλογα δηλαδή µε την εποχική
ανθοφορία. «Ασκούµε βιολογική
µελισσοκοµία, πιστοποιηµένη
από την Bio-Hellas. Αυτό ήταν
άλλωστε το αρχικό µας µέληµα,
για να κάνουµε τη λεγόµενη
διαφορά στο ράφι,» αναφέρουν

οι άνθρωποι που κινούν από το
2012 την Stayia Farm, Γιάννης
Καρυπίδης και Στέβη Θεοδώρου.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Stayia
Farm απέσπασε 13 βραβεία στα
«Great Taste Awards 2018» και
συνολικά 19 αστέρια.
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ΑΠΟ ΤΟ AGROTECH
ΣΤΟ FOODTECH

Νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε παγκόσµιο επίπεδο
µε έµφαση την καινοτοµία και τη σύµπραξη start up

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Τ

ο δρόµο για τις αναζητήσεις
από τις οποίες καλείται να περάσει και ο εγχώριος αγροδιατροφικός τοµέας δείχνει το παράδειγµα του Ισραήλ και η ερευνητική µετάβαση από την αγροτεχνολογία (agrotech) στην τεχνολογία των
τροφίµων (foodtech), όπως παρουσιάστηκε στην ηµερίδα «Growth in
agri-food» της Εθνικής Τραπέζας τη
∆ευτέρα 15 Οκτωβρίου στο Παλαιό
Χρηµατιστήριο.
Η Michal Neeman, CEO της Lym
eega, εταιρεία που δηµιουργεί επι-

Την αδήριτη ανάγκη
επαναπροσδιορισµού
της σχέσης ανάµεσα
στους κρίκους της
λεγόµενης «αλυσίδας της
αγροδιατροφής», ανέδειξε
η ηµερίδα της Εθνικής
Τράπεζας υπό τον τίτλο
«Growth in agri-food»,
που έλαβε χώρα την
περασµένη ∆ευτέρα
στο ιστορικό κτίριο του
παλαιού Χρηµατιστηρίου,
στην οδό Σοφοκλέους 10,
στην Αθήνα.
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χειρηµατικές ευκαιρίες σε παγκόσµιο
επίπεδο µε έµφαση στην καινοτοµία
που προσφέρουν επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών του Ισραήλ, κατέστησε σαφές, µέσα από παραδείγµατα,
πως η συνεργασία µε start up, γύρω
απ’ αυτά τα ζητήµατα, δροµολογεί πολύτιµες νέες λύσεις. Αναφέρθηκε για
παράδειγµα σε ένα µικρό µηχάνηµα,
σαν κι αυτό που χρησιµοποιείται για
τις µηχανές του espresso, το οποίο
δέχεται ελιές εν είδει κάψουλας (καφέ) και προσφέρει φρέσκο ελαιόλαδο για την κουζίνα κάθε νοικοκυράς.
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Σχεδόν όλοι οι ομιλητές
της ημερίδας συμφώνησαν
στο ότι οι περίπου 30
εκατ. τουρίστες που
επισκέπτονται την Ελλάδα
κάθε χρόνο λειτουργούν ως
πρέσβεις της κουζίνας και
των αγροτικών προϊόντων
«Το θέµα µας από δω και µπρος είναι», τόνισε η κυρία Neeman, «πώς θα
εξασφαλίζουµε τις διατροφικές ανάγκες της παγκόσµιας κοινωνίας, χωρίς να καταστρέφουµε τον πλανήτη
και χωρίς να σκοτώνουµε τα ζώα». Το
τελευταίο µάλιστα, γέννησε νέα ερωτηµατικά, οδηγώντας τη σκέψη των παρισταµένων στην καµπάνια που έχει
δει πρόσφατα το φως της δηµοσιότητας και στην Ελλάδα, µε τις αφίσες που
αποτρέπουν την κρεοφαγία. Οι Ισραηλινοί ψάχνουν συνεχώς για λύσεις, τόνισε η οµιλήτρια, για να συµπληρώσει
ότι «οι αγορές στις οποίες απευθύνεσθε δεν είναι οι µόνες που υπάρχουν.
Αναζητήστε τις. Έχετε το καλύτερο γιαούρτι, την καλύτερη φέτα, ενθαρρύνετε
τις start up να δουλέψουν για σας, κάποιος ψάχνει να λύσει το πρόβληµα».

Την θέση των ελληνικών τροφίµων
στις ξένες αγορές αποφασίζουν
οι παραγωγοί τους

Τ Ο « T E R R O I R » της χώρας προσφέρει προϊόντα µε προσωπικότητα και ιστορία, αρκεί οι παραγωγοί τους
να αποφασίσουν πού ακριβώς θέλουν να τα δουν στο εξωτερικό πριν καν κάνουν οποιαδήποτε άλλη κίνηση.

Εννιά στις δέκα φορές, όταν ένας
παραγωγός απευθύνεται σε έναν
αγοραστή για την εξαγωγή του προϊόντος του, ουσιαστικά του ζητά να
το αντικαταστήσει αυτό µε κάποιο
άλλο. Αυτό είναι ένα από τα µεγαλύτερα στοιχήµατα των εξαγωγών,
και γι’ αυτόν το λόγο, το πρώτο ερώτηµα που καλούνται να απαντήσουν
οι παραγωγοί όταν αποφασίζουν να
δώσουν έναν εξαγωγικό προσανατολισµό στην παραγωγή τους, είναι το

πού θέλουν να δουν τα τελικά προϊόντα, σε µια µεγάλη αλυσίδα σούπερ
µάρκετ, σε µικρά ντελικατέσεν καταστήµατα ή σε εστιατόρια;
Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι συµµετέχοντες στη ηµερίδα, συµφώνησαν
πως το στοίχηµα των εξαγωγών είναι
δύσκολο, πως οι µεγάλες αγορές του
εξωτερικού είναι απαιτητικές, αλλά
εξέφρασαν την αισιοδοξία τους πως
τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα έχουν
όλα τα φόντα για τις κατακτήσουν.

Μεταξύ άλλων την εµπειρία τους
από τις διεθνείς αγορές αλλά και
από την εγχώρια, µοιράστηκαν µε
το κοινό o Βασίλης Σακάς από το
Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο,
ο Ζαφείρης Τρικαλινός, ο Αντώνης Γραβάνης από την Enterprise
Greece, ο Αλέξανδρος Κουρής της
Μικροζυθοποιίας Κυκλάδων, ο
οποίος υποστήριξε πως ο πλούτος
της Ελλάδας, είναι οι εταιρείες που
έχουν ως έδρα αυτήν.
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ΣΤΗ ΦΑΡΜΑ ΤΟΥ MICHAEL MANDL

ΚΑΠΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
H ΦΥΣΗ ΖΥΜΩΝΕΙ ΕΚΛΕΚΤΑ ΤΥΡΙΑ
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ

O

Μichael Mandl είναι δεύτερης γενιάς κτηνοτρόφος που
παρέλαβε µονάδα αγελάδων
και στη θέση της ίδρυσε το
2002 µια νέα µε κατσίκια για βιολογικό γάλα, που αξιοποιείται για την
παραγωγή τυριού από το ιδιόκτητο
τυροκοµείο. Στα 16 χρόνια λειτουργίας η Φάρµα Mandl, την οποία επισκέφθηκαν οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ
στο πλαίσιο του Άτυπου της Αυστρί-
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ας στο τέλος Σεπτεµβρίου, έχει επιτύχει εξαιρετικά βήµατα. Σήµερα ο
αριθµός των γαλακτοφόρων ζώων
ανέρχεται σε 280, τα οποία αρµέγονται δύο φορές τη µέρα σε αλµεκτήριο 24 θέσεων δίνοντας έως 650 λίτρα γάλα, το οποίο διοχετεύεται µε
σύστηµα σωληνώσεων απευθείας σε
δύο δεξαµενές στο τυροκοµείο όπου
παστεριώνεται άµεσα. Το τυροκοµείο
λειτουργεί σε επταήµερη βάση και η

λειτουργία του, που υποστηρίζεται
εξ ολοκλήρου από τη µονάδα παραγωγής καθαρής ενέργειας µε καύση
θρυµµάτων ξύλου από την ίδια τη
φάρµα και φωτοβολταϊκά πάνελ, είναι εξαιρετικά φιλοπεριβαλλοντική,
γεγονός για το οποίο βραβεύθηκε
το 2015. Ας σηµειωθεί ότι η ρύθµιση συνθηκών περιβάλλοντος γίνεται ηλεκτρονικά από υπερσύγχρονο
κεντρικό υπολογιστή.
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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Α ΛΑ ΙΤΑΛΙΚΑ

Η οµάδα των εννιά Ελλήνων αγελαδοτρόφων ταξίδεψε στην Ιταλία
για εκαπιδευτικούς λόγους το τετραήµερο 24 έως 28 Σεπτεµβρίου.

Την καλύτερη, ίσως, αγελαδοτροφική µονάδα της
Ευρώπης, των αδελφών Bernardis στο Portenone
της Β. Ιταλίας, που αριθµεί 500 αρµεγόµενα ζώα
και άλλα 500 παράγωγα, επισκέφθηκε οµάδα εννιά δυναµικών Ελλήνων αγελαδοτρόφων από τη
Θεσσαλονίκη, µεταξύ των οποίων ο Γιώργος Κεφαλάς, οι οποίοι προσπαθούν να βρίσκονται στην
αιχµή της πρωτοπορίας για τις εκτροφές τους που
αριθµούν κατά µέσο όρο 200 αρµεγόµενα ζώα.
Μέσο στήσιµο 42,5 κιλά γάλα την ηµέρα στη γαλακτική περίοδο, ενώ ο µέσος όρος παραγωγικής ζωής ανά αγελάδα είναι στις 3,8 περιόδους, αποδόσεις
που σύµφωνα µε τον κ. Κεφαλά «είναι σχεδόν 35%
υψηλότερες από τις καλύτερες ελληνικές φάρµες σε
σχέση µε το γάλα, ενώ ως προς την παραγωγική ζωή
η διαφορά είναι 25% ». Βέβαια τα αδέλφια Bernardis
ξεκίνησαν πριν δέκα χρόνια µε 100 ζώα ακολουθώντας µε προσήλωση το τρίπτυχο βελτιωµένο γενετικό υλικό, συνθήκες ευζωίας και σωστή διατροφή.
Που σηµαίνει πως είναι εφικτό να φτάσει κανείς
σε αυτές τις αποδόσεις», σηµείωσε ο έµπειρος αγελαδοτρόφος και διοργανωτής του ταξιδιού, που
περιλάµβανε επισκέψεις και σε πρότυπες εκτροφές στην Cremona και την Brescia και έλαβε χώρα από 24 έως 28 Σεπτεµβρίου.
Λ. ΛΙΑΜΗΣ
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«FETA IS THE BEST» ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΦΟΡΑΝΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Aν κάποιος ξέρει καλά την υπόθεση «φέτα», αν κάποιος έχει παλέψει από πολλά µετερίζια για να βάλει αυτό
το προϊον στα ράφια όλου του κόσµου, αυτός δεν είναι άλλος από το δήµαρχο Ελασσόνας, Νίκο Ευαγγέλου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η

Ελασσόνα, όπως όλοι γνωρίζετε, αποτελεί την πρώτη περιοχή της χώρας, σε
παραγωγή γάλακτος. Η
φέτα µας ταξιδεύει στον κόσµο, αποδεικνύοντας εµπράκτως πως η Ελλάδα είναι µια χώρα που έχει τη δυνατότητα να παράγει προϊόντα υψηλής
διατροφικής αξίας» αναφέρει ο Νίκος
Ευαγγέλου, τον οποίο το Αγροκτήµα
συνάντησε στην 1η Πανελλήνια Γιορ-

«
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τή Φέτας στην Ελασσόνα. Ο ίδιος περιγράφοντας την αντιµετώπιση που
θα έπρεπε να έχει στον τόπο του αυτό το εξοχο προϊόν, διηγείται:
«Επισκέφθηκα πριν τρία χρόνια
µε τον καθηγητή Βιοχηµείας - Βιοτεχνολογίας, ∆ηµήτρη Κουρέτα, έναν επιστήµονα που κατέχει το
θέµα της φέτας όσο ελάχιστοι Έλληνες, τη Γαλακτοκοµική Σχολή Ιωαννί-

νων. Εκεί µας έλεγε πως αν ήµουνα
υπουργός Γεωργίας σε µια χώρα που
έχει τη φέτα, θα κυκλοφορούσα κάθε µέρα µε ρούχα που θα έγραφαν,
ποιο είναι το καλύτερο τυρί στον κόσµο που έχει δύο φορές περισσότερη Β12 από το cheddar, τέσσερις φορές περισσότερη βιταµίνη D από την
παρµεζάνα, δύο φορές περισσότερο
σίδηρο από το blue cheese και τρεις
φορές περισσότερο ασβέστιο από το
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ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΓΙΟΡΤΗ ΦΕΤΑΣ
Το τριήµερο 14-16 Σεπτεµβρίου πλήθος κόσµου επισκέφτηκε τον εκθεσιακό χώρο στην
κεντρική πλατεία του ∆ήµου
Ελασσόνας, όπου φιλοξενήθηκε η 1η Πανελλήνια Γιορτή
Φέτας. Στις παράλληλες
εκδηλώσεις της διοργάνωσης
ανήκε και το Συνέδριο µε θέµα
«Προκλήσεις και προοπτικές
για τη φέτα» παρουσία του
υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη,
ξένων προσκεκληµένων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης
και φορέων από την περιοχή
της Θεσσαλίας και όχι µόνο.

brie; Η φέτα. Και θα υποχρέωνα και
τους υπαλλήλους του υπουργείου να
φοράνε τέτοια µπλουζάκια» σηµειώνει ο κ. Ευαγγέλου και συνεχίζει «ζήτησα από τον καθηγητή περαιτέρω
στοιχεία και τα παραθέτω:
Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat ο αριθµός των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυροκοµικών είναι 600, από τις
οποίες οι περισσότερες είναι µικρού
µεγέθους, δηλαδή µε ετήσια παραγωγή κάτω των 100 τόνων. Ο νοµός Λάρισας συγκεντρώνει τα περισσότερα
τυροκοµεία και γαλακτοκοµεία (62)
σε σχέση µε τους άλλους. Ενηµερωτικά ο νοµός µας παράγει 70 χιλ. τόνους πρόβειο γάλα το χρόνο, η Αιτωλοακαρνανία 50 χιλ., η Λέσβος 40
χιλ., η Αχαΐα 30, η Ηλεία 27».
«Η ίδρυση της Γαλακτοκοµικής

Σχολής στην Ελασσόνα ήταν ένα
όραµα των ανθρώπων της εδώ και δεκαετίες. Από τότε που ο Ελασσονίτης
στην καταγωγή υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φώτης Χατζηµιχάλης,
επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, την έβαλε
στο τραπέζι των συζητήσεων. Στόχος
ήταν να συνδεθεί η Ελασσόνα, ως η
πρώτη σε παραγωγή γάλακτος περιοχή στην Ελλάδα, µε την τεχνογνωσία και την επιστήµη του γάλακτος.
Όπερ και εγένετο» σηµειώνει ο κ. Ευαγγέλου και συνεχίζει:
«Σχεδιάζουµε µια σειρά ενεργειών που θα µπορέσουν να στηρίξουν
την κτηνοτροφία, σε δύσκολες εποχές, και να αναδείξουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής µας,
η οποία, ας µην ξεχνάµε, βρίσκεται
στην σκιά του µυθικού Ολύµπου, σε
µια περιοχή δηλαδή πασίγνωστη στα
πέρατα του κόσµου...».

ΜΕ 39 ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΕΝΑΡΞΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΧΤΥΠΗΣΕ το πρώτο κουδούνι για τους σπουδαστές της Γαλακτοκοµικής Σχολής Ελασσόνας, η οποία για τον πρώτο χρόνο θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Ελασσόνας,
ενώ δροµολογείται η δηµιουργία µόνιµης στέγης στο παλιό
Καπνεργοστάσιο της Ελασσόνας (3.000 τ.µ.). Πρόκειται για
το δεύτερο (µετά τα Ιωάννινα)
τµήµα της ειδικότητας τεχνικού
γαλακτοκοµίας- τυροκόµου, διετούς φοίτησης, από το 2ο ∆ηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Λάρισας.
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ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΕΙ
ΤΟ Ι.ΙΕΚ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

ΣΤΟΧΟ ΤΟΥΣ 2.500 ΝΕΟΥΣ
ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ Η «ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ»
ΣΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟ κύκλο του
εισήλθε το πρόγραµµα «Νέα
Γεωργία για τη Νέα Γενιά»,
που βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστήµιου Rutgers σε συνεργασία µε την Αµερικανική Γεωργική Σχολή και το ΓΠΑ και
υλοποιείται µε τη δωρεά του
Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος.
Πρόκειται για προγράµµατα
κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού που έχουν στόχο να
παρέχουν στους νέους τα εργαλεία για να βρουν απασχόληση στον αγροδιατροφικό τοµέα ή να δηµιουργήσουν δική τους επιχείρηση.
Επικεντρώνονται σε θέµατα
φυτικής, ζωϊκής παραγωγής
κι εναλλακτικού τουρισµού.

36

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

26_43_diselida_new.indd 36

A

ρχη µε τέσσερις ειδικότητες που έχουν σχέση
µε τον πρωτογενή τοµέα,
τα ζώα και τα φυτά, µε
την οικολογική γεωργία, την
τυποποίηση και το marketing
των προϊόντων κάνει τη φετινή ακαδηµαϊκή χρονιά το νέο
Ιδιωτικό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (Ι-ΙΕΚ) της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Σύµφωνα µε τον Dean της Σχολής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης δρ. Ευάγγελο Βέργο (δεξιά),
ο οποίος µίλησε για τη νέα δοµή στα επίσηµα εγκαίνια που
πραγµατοποιήθηκαν στις 10
Οκτωβρίου στο αµφιθέατρο
«Seth Frank» της Σπουδαστικής
Εστίας «Αλίκη Περρωτή», το Ι.ΙΕΚ έχει δροµολογήσει 15 ειδικότητες αιχµής, ενώ σε πλήρη
ανάπτυξη θα µπορεί να «ξεδιπλώσει» έως 26, εκ των οποίων
17 στην αγροδιατροφή. Όπως ο
ίδιος σηµείωσε το 2019 θα προστεθεί η ειδικότητα της γεωργί-
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Χαιρετισµούς στα
εγκαίνια της Σχολής απηύθυναν ο
πρόεδρός της, Πάνος Κανέλλης (αριστερά) και ο Α’
αντιπρόεδρος της
Βουλής και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Τάσος
Κουράκης.

ας ακριβείας και σε συνεργασία µε ιδιωτικό φορέα θα δίδεται και ένα πτυχίο καθοδήγησης drone, ενώ θα υπάρξει
επέκταση και σε άλλες ειδικότητες που έχει ανάγκη η χώρα στην κατεύθυνση της ελαιουργίας και του µικροζυθοποιού, που είναι σε άνθηση.

∆ΙΕΤΗΣ Η ΦΟΙΤΗΣΗ
Οι σπουδές στο Ι.ΙΕΚ διαρκούν δύο έτη και παρέχουν
πιστοποιηµένο τίτλο σπουδών Eπιπέδου 5 κατόπιν εξετάσεων από το υπουργείο
Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) σύµφωνα µε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Το Ι.ΙΕΚ απευθύνεται σε αποφοίτους Επαγγελ-

µατικών και Γενικών Λυκείων, ΤΕΕ (Β’ κύκλου) Επαγγελµατικών Σχολών και ΤΕΛ
όλων των ειδικοτήτων. Ο
ισχύων κανονισµός περί λειτουργίας των ΙΕΚ, παρέχει τη
δυνατότητα σε αποφοίτους
των παραπάνω εκπαιδευτικών επιπέδων να καταταχθούν στο Γ’ εξάµηνο σπουδών συναφών ειδικοτήτων.
Να σηµειωθεί ότι οι απόφοιτοι
µπορούν να συνεχίσουν στο
προπτυχιακό πρόγραµµα του
Perrotis College στο 2ο έτος
σε 3 ειδικότητες: ∆ιαχείριση
Αγρο-Περιβαλλοντικών Συστηµάτων, ∆ιεθνή Επιχειρηµατικότητα, Επιστήµη & Τεχνολογία Τροφίµων.
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ΣΤΙΣ 6 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΠΟΥΤΑΡΗ

Απέσπασε τη διάκριση «Οινοποιείο της Χρονιάς» για 18η φορά από το αµερικάνικο περιοδικό «Wine &
Spirits» και στέκεται δίπλα σε παγκόσµιους οινικούς κολοσσούς όπως οι Penfolds, Antinori και Ridge

Α

υτή είναι η 18η φορά που
η Μπουτάρη κατατάσσεται µεταξύ των 100 κορυφαίων οινοποιείων της
χρονιάς, ένα εξαιρετικό κατόρθωµα
για ένα οινοποιείο οπουδήποτε, πόσο µάλλον σε µια χώρα µε σύγχρονη
οινοποιία και τόσο νέα όσο αυτή της
Ελλάδας. Αυτή η οµάδα συνεχίζει να
αναδεικνύει το δυναµικό των ελληνικών αµπελώνων, τόσο µε κλασικά
κρασιά, όσο και µε νέες συναρπαστικές εξερευνήσεις των γηγενών ποικιλιών» αναφέρει χαρακτηριστικά η οινοκριτικός Tara Q. Thomas, παρουσιάζοντας την εταιρεία Μπουτάρη

«
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στο τεύχος Οκτωβρίου του αµερικανικού Wine & Spirits, όπου του απονεµήθηκε η διάκριση. Παράλληλα,
στο ίδιο τεύχος, το περιοδικό παρουσιάζει τα Τop 100 κρασιά του 2018
και ανάµεσα σε αυτά βρίσκονται τα:
Grande Reserve Νάουσσα Μπουτάρη
2011 µε 95 βαθµούς, το Σαντορίνη
Μπουτάρη 2017 µε 90 βαθµούς και
το Οροπέδιο 2017 µε 90 βαθµούς. Η
επιλογή γίνεται µέσα από σειρά τυφλών γευστικών δοκιµών που πραγµατοποιούν οι δηµοσιογράφοι οίνου
και κριτικοί του περιοδικού και αναφέρεται ότι φέτος δοκιµάστηκαν πάνω από 15.000 ετικέτες.
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ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ CELLIER
LIFESTYLE ΟΙΝΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΟΛΟΣ ΑΕ
ΑΠΟ ΤΗ RIOJA ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ KAI
AΠΟ ΤΟ BAROLO ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ
TΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ετήσια παρουσίαση του wine
portfolio 2018-2019 διοργάνωσε την Κυριακή 7 Οκτωβρίου στο Intercontinental η Αίολος ΑΕ. Για 18η συνεχή χρονιά,
το οινόφιλο κοινό και οι επαγγελµατίες του χώρου είχαν την
ευκαιρία να δοκιµάσουν τα κρασιά των Ελλήνων και ξένων συνεργατών της και να καλοσωρίσουν τους νέους της συνεργάτες, το Κτήµα Αργυρού από τη
Σαντορίνη και τον Anatolikos
Wineyards από την Ξάνθη.

Vegan, η επόµενη τάση
Όσοι βρέθηκαν στο Cellier Wine Fair είχαν
την ευκαιρία να δοκιµάσουν τις ακόλουθες
vegan επιλογές: Miguel Torres – Estelado
Rose Brut, Hugel & Fils – Riesling Classic
2015, E. Guigal – Cotes Du Rhone Blanc
2016, Gerard Bertrand – Prima Nature
Syrah 2017, Marques De Caceres – Rioja
Reserva 2012 & Chateau Musar 2010.

Η ΑΠΟΨΗ πως σε περιόδους
οικονοµικής κρίσης, ο καταναλωτής στρέφεται σε προϊόντα
ποιότητας φαίνεται πως ευσταθεί, δεδοµένης της επιτυχίας
του 13ου Cellier Wine Fair στις
14 Οκτωβρίου στο Χίλτον. Νέοι κυρίως σε ηλικία οινόφιλοι
συνέρευσαν για να δοκιµάσουν
αγαπηµένες επιλογές από 13
ξένους και 21 Έλληνες οινοποιούς. Εξαιρετικό ενδιαφέρον στο πλαίσιο της διοργάνωσης παρουσίαζε το workshop
για τους vegan οίνους µε εισηγήτρια τη Νίκη Χάγια.

SOFITEL WINE DAYS
ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ
ΤΟ SOFITEL ATHENS AIRPORT,
µέλος του διεθνούς οµίλου
AccorHotels, γιόρτασε και φέτος το
κρασί και το γαλλικό «art de vivre»
µέσα από µια σειρά δράσεων που
έλαβαν χώρα από τις 21 Σεπτεµβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου στο χώρο
του ξενοδοχείου προς τιµήν της τελετουργίας του τρύγου.
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Στη Μ. Βρεταννία

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΤΟΥ BRUNCH

Μια αυθεντική εµπειρία
brunch υπόσχεται το ιστορικό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στο Winter Garden City
Lounge του. Εκεί κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις
11.00 π.µ. µέχρι τις 14.00
µ.µ., ο Executive Chef Αστέριος Κουστούδης και η ταλαντούχα οµάδα του, επιµελούνται ένα µενού αλµυρών και γλυκών εδεσµάτων
και -υπό τους ήχους απαλής
µουσικής- δηµιουργούν την
πιο ειδυλλιακή ατµόσφαιρα
για µια εµπειρία διαφορετική από τις συνηθισµένες:
την εµπειρία «Weekends at
Winter Garden».

Εξαντλήθηκε πριν ακόµη κυκλοφορήσει

ΤΟ ΝΕΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΗΣ ΖΟΙΝΟΣ
Πριν ακόµη κυκλοφορήσει η πρώτη εµφιάλωση του νέου τσίπουρου που ετοίµασε η Ζοίνος ΑΕ είναι ήδη προ-πωληµένες
οι 600 φιάλες της παραγωγής και υπάρχει λίστα αναµονής
για άλλες τόσες. Σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Μηλιώτη, από την
εµπορική διεύθυνση της εταιρείας, «πρόκειται για το παλαιωµένο µας τσίπουρο, το οποίο έµεινε σε βαρέλι µια εξαετία».

40

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

26_43_diselida_new.indd 40

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

22/10/2018 22:42

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

26_43_diselida_new.indd 41

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

41

22/10/2018 22:42

FOOD STORIES

Η DΕ’ΚΑ5 του Γιώργου Ντάνου

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

ΣΤΙΣ 10 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΜΠΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Προσκεκληµένοι της ΕΖΑ

Στην 9η θέση της παγκόσµιας κατάταξης βρίσκεται η De’KA5 – Tropical Stout του home
brewer Γεώργιου Ντάνου, η οποία απέσπασε
δύο αστέρια στα Great Taste Awards 2018, ενώ
η επίσης δική του συνταγή «ΑΜΜΟΥΣΑ» κατηγορίας English IPA πήρε ένα αστέρι. Όπως ο
ίδιος λέει: «Με την οικιακή ζυθοποίηση ασχολήθηκα µόλις πριν τρία χρόνια, όταν τυχαία δοκίµασα φρέσκια µπύρα από µικροζυθοποιείο.
Έπειτα αποφάσισα να συµµετέχω στον 2ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Ερασιτεχνικής Ζυθοποίησης του ΣΕΖΕ που αφορούσε σε δύο κατηγορίες µπύρας, την Tropical Stout και την English
I.P.A. Στην Tropical Stout πήρα την 1η θέση
και στην English I.P.A. την 2η θέση. ∆εν µε ενδιαφέρει να βγάλω ακόµα άλλο ένα εµπορικό προϊόν. θέλω να είναι ένα προϊόν που ο κόσµος όταν το βλέπει να λαχταράει να το δοκιµάσει...» σηµειώνει χαρακτηριστικά.

PRESS TRIP ΣΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Η πρόσκληση έκανε λόγο για ένα «απολαυστικό Press
Trip», που θα αποκάλυπτε στους ταξιδιώτες τα µυστικά
της µπύρας της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης.
Το ηµερολόγιο έγραφε ∆ευτέρα 8 Οκτωβρίου και τα
λόγια του προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου
της ΕΖΑ, Αθανάσιου Συριανού, που υποδέχθηκε
τους προσκεκληµένους, ήταν γεµάτα συναίσθηµα:
«Έχουµε πάθος για την µπύρα. Στην ΕΖΑ είµαστε
ευτυχισµένοι γιατί η µαγιά µας είναι ευτυχισµένη. ∆εν
βάζουµε πρόσθετα, βάζουµε νερό από τον Παρνασσό.
∆εν θολώνουµε τα νερά, αλλά ξεθολώνουµε την
µπύρα. ∆εν παίρνουµε τις συνταγές της µαµάς, αλλά
φτιάχνουµε τις δικές µας» τόνισε µε σηµασία. Μετά τον
κ. Συριανό, τα ηνία της ξενάγησης ανέλαβε ο Γιώργος
Παπαδόπουλος, ∆ιευθυντής Ποιοτικής ∆ιασφάλισης, ο
οποίος συνόδεψε τους δηµοσιογράφους στη µονάδα,
ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε food pairing τριών
ετικετών κάτω από την µπαγκέτα του Γιάννη Κοροβέση.
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FOOD STORIES
5η Ζυθογνωσία στο Ζάππειο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 150 ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Με πολλές ζυθοποιίες, κάποιες από τις οποίες
εµφανίστηκαν για πρώτη φορά στη χώρα µας, όπως
η δανέζικη Dry & Bitter και η γαλλική Brasserie Saint
Germain, η 5η Ζυθογνωσία, η µοναδική έκθεση που
αφιερώνει όλες τις δυνάµεις της στην µπύρα υψηλής
ποιότητας, ολοκληρώθηκε στις13 & 14 Οκτωβρίου στο
Ζάππειο. Πιστή στην παράδοση που η ίδια η έκθεση
θεµελίωσε προς την ενίσχυση της εξωστρέφειας του
εγχώριου ζύθου, έφερε και φέτος στην Ελλάδα δύο
κορυφαίους δηµοσιογράφους µπύρας, τους Roger
Protz και Βοris Georgiev.
© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

«Τέτοιες εκδηλώσεις
έχουν θετικό αντίκτυπο
στην κουλτούρα της µπύρας
και τη µικροζυθοποίια. Από
εκεί και πέρα, υπάρχουν
πολλά άλλα πράγµατα που
έχουµε να αντιµετωπίσουµε
και µας απασχολούν. Αυτή
τη στιγµή είναι κυρίως το
κοµµάτι της γραφειοκρατίας
και των αγκυλώσεων σε νοµοθετικό επίπεδο» ανέφερε
µεταξύ άλλων ο πρόεδρος
της Ένωσης Ζυθοποιών,
Σοφοκλής Παναγιώτου.
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ 3ΑΛΦΑ

ΟΣΠΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Τ

η σχέση της µε τους Έλληνες παραγωγούς οσπρί- της εταιρείας, Άγης Καραγεωργίου, σύντοµα η νέα αυτή
ων επιχειρεί να δυναµώσει η 3αλφα – Αφοί Κ. σειρά premium προϊόντων θα φθάσει στους καταναλωΚαραγεωργίου ΑΕΒΕ, µια εταιτές και σε ολοκαίνουργια συσκευασία.
ρεία που έχει συνδέσει το όνοΚατά τη διάρκεια συνάντησης µε τους
µά της µε τα όσπρια, διατηρώντας
δηµοσιογράφους το µεσηµέρι της ΤεΕπενδυτικό πρόγραμμα
υπό τον έλεγχό της για πολλά χρότάρτης 17 Οκτωβρίου οι εκπρόσωποι
προϋπολογισμού
νια µεγάλα µερίδια αγοράς.
δαπάνης 2 εκατ. υλοποιεί η της εταιρείας αναφέρθηκαν στη µέχρι
Η 3αλφα που πριν από λίγο καισήµερα πορεία, τονίζοντας ότι ο κύκλος
3 αλφα για την ενίσχυση
ρό γιόρτασε τα 50 χρόνια παρουσίεργασιών τα τελευταία χρόνια δείχνει
της παραγωγικής της
ας στον κλάδο, δείχνοντας να αντινα σταθεροποιείται περί τα 26 εκατ., µε
δυναμικότητας
λαµβάνεται τα µηνύµατα των καιτα κέρδη (827 χιλιάδες το 2017) να εµρών, έχει ήδη φέρει στο ράφι µια σειφανίζονται µειωµένα τον τελευταίο χρόρά προϊόντων στις συσκευασίες των οποίων υπάρχει το νο, κυρίως εξαιτίας της ζηµιάς από τις εξελίξεις στον Όµιόνοµα του παραγωγού, ενώ, όπως δήλωσε αποκλειστικά λο Μαρινόπουλου. Οι εξαγωγές ανέρχονται στο 1/3 του
στο Αγρόκτηµα o πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος συνολικού τζίρου και παρουσιάζουν αυξητική τάση 33%.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 50 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕ Η EUROCERT
Με µια επετειακή εκδήλωση αφιερωµένη στην επιτυχηµένη εγχώρια και διεθνή
πορεία της στον κλάδο
των Ελέγχων, Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων και τη δραστηριότητά της σε περισσότερες από 25 χώρες
παγκοσµίως η Eurocert γιόρτασε τα 20
χρόνια της. Η εορταστική εκδήλωση ξε-

κίνησε µε τον ευχαριστήριο λόγο του
Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Σύµβουλου,
Γιώργου Μπρισκόλα
και την προβολή του
επετειακού βίντεο και
κορυφώθηκε µε τις
βραβεύσεις επιχειρήσεων και συνεργατών της εταιρείας, που διατηρούν πολυετή και εποικοδοµητική συνεργασία.

Έγκυρη και ολοκληρωµένη ενηµέρωση ανά πάσα στιγµή από
το πληρέστερο αγροτικό και οικονοµικό portal της Green Box

ΕΝΑΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ

Εταιρείες που αλλάζουν τον κόσµο
Στις εταιρείες «Change The World» µε
ισχυρό και οικονοµικό αποτύπωµα που
χτίζουν ελπίδα για ένα καλύτερο και πιο
δίκαιο αύριο, αναδείχθηκε η Lidl Ελλάς, από
το περιοδικό Fortune Greece.

www.agronews.gr

ΠΡΩΤΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΕΙ Η ΜΕΛΙΣΣΑ

Μ

ε τα ισχυρά παραγωγικά, εµπορικά, οργανωτικά και χρηµατοοικονοµικά της εφόδια θα
προσπαθήσει κατά το 2018
να ενισχύσει περαιτέρω τα οικονοµικά της µεγέθη η «Μέλισσα Κίκιζας»
ενώ, όπως αποτυπώνεται και στους
στόχους των οικονοµικών της καταστάσεων του 2017, βασική επιδίωξη είναι η ενίσχυση των µεριδίων της
στην ελληνική αγορά και στις υπό-

λοιπες όπου δραστηριοποιείται και ο
εµπλουτισµός της γκάµας των προϊόντων και εµπορευµάτων που διαθέτει, µέσα από την αξιοποίηση και του
επενδυτικού προγράµµατος στο εργοστάσιο της Λάρισας.
Σηµειωτέον στα τέλη του 2017 υπέγραψε συµφωνία µε την KraftHeinz,
µε την οποία διεύρυνε το αντικείµενο της συνεργασίας τους, αναλαµβάνοντας την αντιπροσώπευση και δι-

ανοµή του σήµατος «Kraft» στην ελληνική αγορά, η οποία και θεωρείται
στρατηγικής σηµασίας.
Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις της, ο κύκλος εργασιών του οµίλου πέρυσι ανήλθε στα 65,3 εκατοµµύρια ευρώ από 61,1 εκατοµµύρια ευρώ το 2016 και της εταιρείας στα 61,4
εκατοµµύρια ευρώ από 56,7 εκατοµµύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση
8,6% και 8,1% αντίστοιχα.
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ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗ ΦΕΤΑ Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΗΣ «∆Ω∆ΩΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΙΝ∆ΙΑΣ
Με καινοτόµα προϊόντα στο περίπτερό της όπως η
φέτα σε κύβους, συµµετείχε η ∆ωδώνη στην έκθεση Food India που διοργάνωσε η Sial, για πρώτη
φορά, στην Ινδία, από τις 16 έως τις 18 Σεπτεµβρίου. Μέσω ενός διευρυµένου δικτύου συνεργατών,
τα προϊόντα ∆ωδώνη διατίθενται στις µεγαλύτερες
πόλεις της Ινδίας τα τελευταία 10 χρόνια.

ΜΕ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΣΙΚΑΛΗ ΚΑΙ ΟΛΥΡΑ

BARILLA «5 ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ»

Όταν η γλυκύτητα του καλαµποκιού συνδυάζεται
µε τα χαρακτηριστικά του
σκληρού σιταριού και το
κριθάρι, η όλυρα και η σίκαλη προσθέτουν τις γεύσεις τους και τα πλεονεκτήµατα των φυτικών ινών, τα Barilla 5
∆ηµητριακά αποκτούν µια µοναδική
γεύση. Πηγή φυτικών ινών και ο ιδανικός σύµµαχος για καθηµερινή ευεξία είναι το συγκεκριµένο προϊόν που
προστίθεται στην γκάµα της εταιρείας, η οποία προβάλλει τη µεσογειακή διατροφή τοποθετώντας τα ζυµα-

46

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

44-47_news_new.indd 46

ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΗ
ΓΙΟΡΤΑΣΕ Η ΖΑΓΟΡΑ
ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
Για τρίτη συνεχή χρονιά οργανώθηκε
φέτος η «Ηµέρα Μνήµης και Τιµής στον
Συνεταιριστή» όπως καθιερώθηκε να
γιορτάζεται η επέτειος ίδρυσης του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς Πηλίου, της
παλιότερης οργάνωσης στην Ελλάδα, που
έχει γίνει πασίγνωστη από το εµπορικό
σήµα ΖΑΓΟΡΙΝ. Αν και η ακριβής επέτειος
είναι η 27η Οκτωβρίου, και φέτος η
γιορτή έλαβε χώρα στις 21 Οκτωβρίου και
όπως κάθε χρόνο στον εξωτερικό χώρο
του συσκευαστηρίου συγκεντρώθηκαν οι
συνεταιριστές, οι εργαζόµενοι, όπως και
επισκέπτες της περιοχής και γιόρτασαν
όλοι µαζί την ίδρυση του Συνεταιρισµού
αλλά και τη λήξη της συγκοµιδής των
µήλων. Στη διάρκεια της εκδήλωσης
ανακοινώθηκαν σηµαντικά ζητήµατα για
την εξέλιξη της Οργάνωσης από τα µέλη
της ∆ιοίκησης ενώ η µέρα ολοκληρώθηκε
µε παραδοσιακό γλέντι.

ρικά στον ακρογωνιαίο
λίθο αυτού του τρόπου
ζωής. Άλλωστε, όπως η
ίδια η Barilla τονίζει, τα
ζυµαρικά δεν είναι µόνο µια προσιτή και υγιεινή οικογενειακή επιλογή γεύµατος, αλλά και µια εξαιρετική γαστρονοµική βάση στην οποία
προστίθενται περισσότερα λαχανικά,
όσπρια και άλλα υγιεινά τρόφιµα στα
πλαίσια της διατροφής. Υπενθυµίζεται ότι ο ιταλικός κολοσσός της Barilla
εξακολουθεί να ανήκει στην οικογένεια που τον ίδρυσε το 1877.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

22/10/2018 23:16

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΛΗΣ
Την κατασκευή νέας παραγωγικής
και αποθηκευτικής πτέρυγας συνολικού ύψους 1,1 εκατ. ευρώ αφορούν οι
επενδύσεις που υλοποιεί η ηπειρωτική τυροκοµική βιοµηχανία Καράλης,
η οποία αποτελεί τη µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εξαγωγής κεφαλογραβιέρας ΠΟΠ.
Για την υλοποίηση των επενδύσεών της έχει αιτηθεί την υπαγωγή του
σχετικού επενδυτικού προγράµµατος
στις διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού
νόµου και τον σχηµατισµό αφορολόγητων αποθεµατικών.

NEA

ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΟΤΟΠΑΡΙΖΑΚΙ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ
Σηµειωτέον ότι για το 2017, σύµφωνα µε τα οικονοµικά της αποτελέσµατα, η ηπειρωτική γαλακτοβιοµηχανία
παρουσίασε υψηλή διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων, παρά τη µείωση της εµπορίας γάλακτος σε πρωτογενή µορφή, αυξάνοντας συγχρόνως την
κερδοφορία της. Ειδικότερα τα καθαρά της κέρδη σηµείωσαν αύξηση 13,2%
και ανήλθαν στα 2,9 εκατ. ευρώ.

Από φρέσκο ορεινό κοτόπουλο ελεύθερης
βοσκής, χωρίς προσµείξεις µε άλλα κρέατα,
χωρίς γλουτένη και µε χαµηλά λιπαρά το
Κοτοπαριζάκι Πίνδος είναι το νεότερο µέλος
της οικογένειας των αλλαντικών από φρέσκο
ορεινό κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής Πίνδος,
τα οποία συνοδεύουν κάθε γεύµα και σνακ
από το πρωί µέχρι το βράδυ και είναι µια νόστιµη επιλογή για όλες τις ώρες της ηµέρας
και για όλη την οικογένεια.
Μάλιστα αξίζει να σηµειωθεί ότι το Κοτοπαριζάκι πρόσφατα βραβεύθηκε µε το
βραβείο Ανώτερης Γεύσης, από το ∆ιεθνές
Ινστιτούτο Γεύσης & Ποιότητας – iTQi, όπως
άλλωστε και το Χωριάτικο Λουκάνικο και το
Ρολό Κοτόπουλο Καπνιστό.
Υπενθυµίζεται ότι Αγροτικός Πτηνοτροφικός
Συνεταιρισµός Ιωαννίνων «Πίνδος», που
φέτος γιορτάζει τα 60 χρόνια, ιδρύθηκε το
1958 στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων, από επτά
αγρότες που αποφάσισαν να ασχοληθούν µε
την πτηνοτροφία, για να εξασφαλίσουν ένα
επιπλέον εισόδηµα για τις οικογένειές τους.
«Εξήντα χρόνια µετά, τα ορεινά κοτόπουλα
Πίνδος βρίσκονται σταθερά στην πρώτη
θέση των προτιµήσεων των καταναλωτών,
µε µερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 30%»
σηµειώνει η επιχείρηση, η οποία προγραµµατίζει επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ την
προσεχή πενταετία 2018 -2022.

ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ FRIESLAND

ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Μ

ε υψηλά στάνταρντ που
ξεκινούν από την πρώτη ύλη που διαθέτουν
οι Έλληνες κτηνοτρόφοι και φθάνουν στην παραγωγή, τα
προϊόντα, την έρευνα και τις επενδύσεις, λειτουργεί η FrieslandCampina
Hellas - ΝΟΥΝΟΥ, η οποία µε συνέπεια στη συνεταιριστική της ταυτότητα και µε παρακαταθήκη την παγκόσµια εµπειρία επενδύει σταθερά, εδώ
και 14 χρόνια, στη Βιώσιµη Συµβολαι-

ακή Γεωργία.
Στην πρόσφατη Πανελλήνια Συνάντηση Παραγωγών Γάλακτος στο Πρότυπο Εργοστάσιο Γάλακτος ΝΟΥΝΟΥ
στην Πάτρα, πραγµατοποιήθηκε ξενάγηση σε όλους τους χώρους του, παρουσίαση και συζήτηση για τα 90 χρόνια του brand ΝΟΥΝΟΥ στην Ελλάδα
και µία ιδιαίτερα διαδραστική ενότητα, στην οποία παρουσιάστηκε η φιλοσοφία της αλυσίδας γάλακτος της
FrieslandCampina Hellas.
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ΜΕ ΠΑΘΟΣ

ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ
Προσεγµένα αγνά συστατικά και µεράκι για
τη διάθεση στην αγορά άριστων ποιοτικά
προϊόντων αποτελούν τα βασικά συστατικά της
συνταγής των προϊόντων της ΟΛΥΜΠΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Η

επιλογή, σύµφωνα µε
τους ανθρώπους της
ΟΛΥΜΠΟΣ, είναι µία:
Αναµονή για τον εντοπισµό της καλύτερης ελληνικής α’ ύλης.
Στην περίπτωση για παράδειγµα των
εγχώριων υπερφρούτων όπως η αρώνια και το παντζάρι, όταν η καλλιέργειά τους είναι έτοιµη, τότε η ΟΛΥΜΠΟΣ την αξιοποιεί µε τον καλύτερο τρόπο, Έτσι µπορεί και προσφέρει στους καταναλωτές τα αγαθά που
απλόχερα δίνει η ελληνική φύση.

Φρέσκο επιλεγµένο γάλα ΟΛΥΜΠΟΣ
Ένα γάλα το οποίο συλλέγεται καθηµερινά από ελληνικές επιλεγµένες
φάρµες για να προσφέρει στον καταναλωτή φρέσκο προϊόν µε την αγαπηµένη πλούσια και πυκνή γεύση από
τα παλιά. Ένα γάλα το οποίο πρώτη
η ΟΛΥΜΠΟΣ έδειξε στον καταναλωτή
µέσα από το διάφανο µπουκάλι της.
Σύµφωνα µε τους ανθρώπους της
εταιρείας: «Στηρίζουµε τους Έλληνες παραγωγούς. ∆ιατηρούµε µακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας µε
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Το 100%
ελληνικό φρέσκο
επιλεγµένο
γάλα συλλέγεται
καθηµερινά από
επιλεγµένες
µονάδες που
βρίσκονται
σε µικρές
αποστάσεις
από τις
εγκαταστάσεις
της ΟΛΥΜΠΟΣ.

παραγωγούς, κτηνοτρόφους µε τους
οποίους µοιραζόµαστε τις ίδιες αξίες
και τα ίδια «πιστεύω». Ανθρωποι που
µοχθούν καθηµερινά για το καλύτερο, αγαπάνε την φύση, τα ζώα και
νοιάζονται για τον τόπο τους. Στηρίζουµε την ελληνική κτηνοτροφία
είτε µε προγράµµατα συµβολαιακής
κτηνοτροφίας, είτε αναπτύσσοντας
νέες κατηγορίες προϊόντων όπως
αποτελούν τα βιολογικά και κατσικίσια προϊόντα στηρίζοντας άµεσα την κτηνοτροφία του βιολογικού
και κατσικίσιου γάλακτος».

Με επίκεντρο της φιλοσοφίας
τη βιολογική γεωργία
Η ΟΛΥΜΠΟΣ, πιστή στις αξίες της
και σεβόµενη την ελληνική φύση,
επενδύει στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων, η οποία αποτελεί
και το επίκεντρο της όλης δραστη-
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NEWS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η εικόνα του ελληνικού χωριού, του
παραγωγού που
µοχθεί καθηµερινά
και του αυθεντικά
ελληνικού προϊόντος έδωσαν στην
ΟΛΥΜΠΟΣ το
Ελληνικό Σήµα.

100%

Επένδυση στο κατσικίσιο γάλα

Μια ολόκληρη οικογένεια προϊόντων από
κατσικίσιο γάλα (γάλα,
γιαούρτι, τυρί, βιολογικό
γάλα, παιδικό κατσικίσιο,
βούτυρο), για να µπορούν
οι καταναλωτές να
απολαµβάνουν όλα τα
οφέλη του.

Για να µπορούν οι καταναλωτές να απολαµβάνουν όλα τα οφέλη του κατσικίσιου γάλακτος, προσφέρει η ΟΛΥΜΠΟΣ µια ολόκληρη
οικογένεια προϊόντων (γάλα, γιαούρτι, τυρί, βιολογικό γάλα, παιδικό κατσικίσιο γάλα κ.λπ.). Ταυτόχρονα στηρίζει και προάγει την ελληνική αιγοτροφία δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής.

Η επιλογή
ελληνικών
πρώτων υλών για
την παραγωγή
αγνών
γαλακτοκοµικών
προϊόντων
συνεχίζεται µε
την κυκλοφορία
γάλακτος και
τυριού από
κατσικίσιο γάλα.

2017

ριότητας και φιλοσοφίας της. Άλλωστε για τους ανθρώπους της ΟΛΥΜΠΟΣ, υψηλό βιοτικό επίπεδο σηµαίνει να µπορεί ο άνθρωπος να καλύπτει τις διατροφικές του ανάγκες
µε τρόπο υγιεινό και παράλληλα
να ζει σε αρµονία µε τη φύση, εκµεταλλευόµενος τα καλά της αλλά και
προστατεύοντάς την.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ οι διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών αλλάζουν, αναζητώντας εναλλακτικά προϊόντα κατανάλωσης όπως είναι τα ροφήµατα
αµυγδάλου, φιστικιού, καρυδιού και
γενικότερα ροφήµατα ξηρών καρπών
στα οποία επένδυσε η ΟΛΥΜΠΟΣ, απόλυτα σεβόµενη τις ανάγκες του καταναλωτή και πιστή στη φιλοσοφία της
για την αξία των προϊόντων της ελληνικής γης. Αντίστοιχα και στους φυσικούς χυµούς προσφέρει προϊόν από
100% φρέσκα φρούτα νέας εσοδείας.
Πορτοκάλι, µήλο, καρότο, ροδάκινο,
παντζάρι, κάποιες από τις γεύσεις.

2010

Ο πρώτος φυσικός
χυµός φρούτων
αποκλειστικά και
µόνο από φρούτα
της ελληνικής γης
έρχεται από την
ΟΛΥΜΠΟΣ
το 2005.

ΦΥΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ
ΧΥΜΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Τα πρώτα και
µοναδικά ελληνικά
ροφήµατα
αµυγδάλου,
φιστικιού και
καρυδιού.

ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΓΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ του προϊόντος
τσάι του βουνού η ΟΛΥΜΠΟΣ δεν θα
µπορούσε παρά να επιλέξει και εδώ
τον αυθεντικό παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του αποκλειστικά µε τσάι που
συλλέγεται από τα ελληνικά βουνά.
Χρησιµοποιεί την αυθεντική συνταγή
διατηρώντας τα φυσικά αρώµατα του
φυτού, χωρίς καµία περαιτέρω επεξεργασία και καµία προσθήκη χρωστικών
και συντηρητικών.
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AUTO

SEAT ARONA 2018
ΛΕΕΙ ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ
ΧΩΡΙΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ

Με γερµανική κατασκευή και
συνδυάζοντας τα πλεονεκτήµατα των
µικρών διαστάσεων για την πόλη µε την
ποιότητα ενός SUV για εκτός πόλης,
δυσκολεύεται να βρει άξιο αντίπαλο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

50
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Η

απάντηση της Seat στην
ολοένα αυξανόµενη τάση στην αγορά για µικρά
οχήµατα πολλών χρήσεων (crossovers) ήρθε µε το
Arona. To µικρό SUV της εταιρείας κατασκευάζεται αποκλειστικά στο εργοστάσιο της Seat
στο Martorell, όντας το δεύτερο µοντέλο µετά το Ibiza που
κατασκευάζεται µε τη χρήση της νέας πλατφόρµας MQB
Α0, η οποία αποτελεί «µάθηµα» πολυχρηστικότητας και
προσαρµοστικότητας.
Το αποτέλεσµα που βγαίνει
από το καταλανικό εργοστά-

σιο είναι ένα συµπαγές αµάξωµα µε µοντέρνα σχεδίαση,
πραγµατική αίσθηση οδηγικής
ασφάλειας και ελέγχου µε γερµανική ποιότητα κατασκευής.
Τα πλεονεκτήµατα του
crossover χαρακτήρα που διαθέτει είναι εµφανή µέσα-έξω, µε την υπερυψωµένη θέση
οδήγησης και το αυξηµένο κατά 2 χλστ. µεταξόνιο του Arona
να δηλώνουν ρητά πως πρόκειται για αυθεντικό SUV.
Φυσικά δεν λείπουν τα συστήµατα υποβοήθησης οδηγού
καθώς και τα συστήµατα άνεσης, προερχόµενα από τις µε-
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22/10/2018 22:46

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
ΛΙΓΑ ΚΥΒΙΚΑ & ΠΟΛΛΑ ΑΛΟΓΑ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ διαθέτουν σύστηµα άµεσου ψεκασµού
µε τούρµπο, διαθέσιµοι µε χειροκίνητο ή αυτόµατο κιβώτιο DSG.
Τρεις βενζινοκινητήρες, ο τρικύλινδρος 1,0 TSI µε δύο ιπποδυνάµεις και ο τετρακύλινδρος 1,5 TSI
EVO µε τα 150 άλογα, ολοκληρώνουν την γκάµα µαζί µε τον πετρελαιοκινητήρα 1,6 TDI µε 95 και
115 άλογα και αυτόµατο σασµάν.
Ο διαθέσιµος κινητήρας φυσικού
αερίου του 1,0 λίτρου (TSI- CNG)
µε 90 άλογα κάνει τη Seat τον
πρώτο κατασκευαστή που λανσάρει κινητήρα µε συµπιεσµένο φυσικό αέριο για compact crossover.

Το Arona διαθέτει
κινητήρα φυσικού αερίου
που αποτελεί πρωτοπορία
για την κατηγορία των
compact crossover

γαλύτερες κατηγορίες οχηµάτων. Σύστηµα ανίχνευσης κούρασης, αισθητήρες φωτός και
βροχής, σύστηµα αποφυγής
πολλαπλών συγκρούσεων, σύστηµα προειδοποίησης οπισθοπορείας και ανίχνευση τυφλού
σηµείου είναι µερικές από τις
τεχνολογίες ασφαλείας, πολλές εξ αυτών διαθέσιµες στις
βασικές εκδόσεις. Το Arona είναι επίσης πλήρως εξοπλισµένο και συµβατό µε τα συστήµατα ψυχαγωγίας Apple Car Play,
Android Auto και Mirror Link
χωρίς να ξεχνάµε φυσικά το
SEAT DriveApp.

ΕκδόσειςΤο Arona θα
διατίθεται σε
τρεις εκδόσεις
εξοπλισµού,
µε την έκδοση
FR να δίνει
πιο σπορ και
δυναµική
εµφάνιση στο
µικρό SUV.

Τα επιβατικά
οχήµατα της
Seat διαθέτει
στην ελληνική
αγορά
η εταιρεία
Autohellas
Α.Τ.Ε.Ε
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∆ΡΩΜΕΝΑ
Ο,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ...

INFO

> θΕΑΤΡΟ
ΑΠΟΘΗΚΗ

Η παράσταση
«Κουζίνα» που
έχει ανέβει σε περισσότερες από
40 χώρες σε όλο
τον κόσµο, παίζεται µέχρι τις 30
∆εκεµβρίου από
Τετάρτη έως και
Κυριακή.

ΘΕΑΤΡΟ

Η ΚΟΥΖΙΝΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΖΕΤΑ ΜΑΡΚΟΥ

Γ

ια πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται το έργο «Η Κουζίνα» του Άγγλου
συγγραφέα Arnold Wesker, σε µετάφραση-προσαρµογή-σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, στο θέατρο Αποθήκη. Πρόκειται για ένα έργο του οποίου η
δράση πραγµατοποιείται αποκλειστικά στην κουζίνα ενός εστιατορίου. Καυγάδες, αγωνία, άγχος, κούραση, νεύρα, όνειρα, κρυφές επιθυµίες και ένας έρωτας που προσπαθεί να ανθίσει. Ένα έργο που τελικά µιλά για όσους προσπαθούν
να τα καταφέρουν. Στη ζωή, στη δουλειά, στην αγάπη. ∆ηλαδή για όλους µας...
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

∆ΡΩΜΕΝΑ

ΣΙΝΕΜΑ

Η ΠΥΞΙ∆Α ∆ΕΙΧΝΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟ 59ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης περιµένει
τους φίλους του από την 1η έως τις
11 Νοεµβρίου 2018 στην ιστορική έδρα του θεσµού, τις αίθουσες
«Ολύµπιον» και «Παύλος Ζάννας»,
και στις αίθουσες του Λιµανιού.
ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΑΤΡΟ

ΣΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΩΝ ΚΑΜΠΩΝ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ
Ένας ντίλερ και ένας πελάτης σε ένα παιχνίδι αγοράς που γίνεται πόλεµος

Σ

τις παρυφές µιας πόλης, σε κάποια χώρα της δύσης, συναντιούνται ένας ντίλερ ικανός να
πραγµατοποιήσει κάθε επιθυµία και αποφασισµένος να πουλήσει
οπωσδήποτε κάποιο πράγµα κι ένας
υποψήφιος πελάτης που ισχυρίζεται ότι δεν επιθυµεί απολύτως τίποτε
και ούτε είναι διατεθειµένος κάτι να
αγοράσει. Έτσι αρχίζει µια µονοµαχία λόγου και επιχειρηµάτων για το
δίκαιο του καθενός, ένα παζάρι για
το ποιος θα υποχωρήσει πρώτος και
ένα κωµικό παιχνίδι πάνω στην έννοια της αγοράς, που θα φτάσει µέχρι τα πρόθυρα πολέµου.
Γραµµένο το 1987 το θρυλικό αυτό κείµενο αποτελεί ένα από τα διασηµότερα και πιο αγαπηµένα στην Ελλάδα
έργα του Γάλλου συγγραφέα Bernard-

Marie Koltés. Στον Τεχνοχώρο Cartel
µια οµάδα καλλιτεχνών αναλαµβάνει
να ανεβάσει το έργο υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση του Κώστα Ζάπα.
Γνωστός από την συνεργασία του µε
τον Larsvon Trier και την περιβόητη
Zentropa, επιλέγει δύο εξαιρετικούς
Έλληνες ηθοποιούς, τον ∆ηµήτρη Γεωργαλά και τον Θάνο Κώτση. Η παράσταση είναι µια συµπαραγωγή του κινηµατογραφικού παραγωγού Γρηγόρη
Αθανασίου της Minus Pictures Films
και της Οµάδας Cartel. Η µετάφραση
είναι του ∆ηµήτρη ∆ηµητριάδη. Τα
σκηνικά και τα κοστούµια υπογράφει
η Μαρία Καραθάνου, πρόσφατα βραβευµένη για τη δουλειά της στο κινηµατογραφικό φεστιβάλ AIFF.

Ιnfo Τεχνοχώρος Cartel,
κάθε ∆ευτέρα & Τρίτη στις 9 µ.µ.
έως 29 Ιανουαρίου

ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ, ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΛΑΚΟΥ»
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ενός υπεραιωνόβιου
µεσοαστικού σπιτιού στην Καβάλα,
και µαζί η ιστορία της Καβάλας, της
Μακεδονίας από το τέλος του 19ου
αιώνα ως τις µέρες µας. Ο δεύτερος
κύκλος παραστάσεων διαρκεί έως
και 11 Νοεµβρίου, στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου στην Καβάλα.
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∆ΡΩΜΕΝΑ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ • ΤΑΙΝΙΑ • ΜΟΥΣΙΚΗ

ΤΗΣ ΖΕΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΡΑΓΟΥ∆Ι
ΒΙΒΛΙΟ

ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ
ΤΗΣ ΖΕΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ

01 «Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης»Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Π

ροώθηση του εναλλακτικού του-

Klemen Becan and Said Belhaj, κα-

ρισµού και ανάδειξη του φυσικού

θώς και σπουδαίες προσωπικότη-

κάλλους της περιοχής, αποτελούν

τες από το χώρο της δηµοσιογραφί-

τους δύο βασικούς στόχους του Φεστι-

ας και της φωτογραφίας θα λάβουν

βάλ Αναρρίχησης που οργανώνεται

µέρος φέτος στη φετινή διοργάνω-

φέτος για τρίτη χρονιά

ση έχει εµπλουτιστεί µε πολ-

από την οµάδα «Climb

λές παράλληλες δραστηριό-

02 «Tο νυχτολούλουδο»
Kopano Matlwa Καταγράφεται δεξιοτεχνικά η συγκεχυµένη ατµόσφαιρα της
σηµερινής Ν. Αφρικής. Από
τις εκδόσεις Ίκαρος.

in Leonidio» από την 1η

τητες, όπως ασκήσεις yoga,

έως τις 4 Νοεµβρίου. Mε-

προβολές ταινιών, µουσι-

γάλα ονόµατα του σπορ

κές σκηνές ενώ µεγάλος χο-

όπως οι Angela Eiter

ρηγός είναι η εταιρεία ειδών

και οι αθλητές της Petzl

αναρρίχησης Petzl.

03 «Το ένστικτο της επιβίωσης» Paddy Considine Μια
όµορφη και δυνατή ιστορία
για την απώλεια και τελικά
τη νίκη. Κυκλοφορεί από την
Odeon και την Audio Visual.
04 Βασίλης Σκουλάς «Κεχριµπάρι και Ζαφείρι» O
θρύλος της κρητικής παράδοσης ερµηνεύει τραγούδια
που έγραψε γι’ αυτόν ο Γ.
Νικηφόρου Ζερβάκης.
05 «Ανεµόµυλοι του τόπου
µας» Συλλογική έκδοση
Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να παρουσιάσει τον
πλούτο και την ποικιλία των
ανεµόµυλων του τόπου µας.
06 «Ταξιδεύοντας µε τον
Μίκη - Αστέρης Κουτούλας»
Η ταινία συµπυκνώνει στιγµές
που παρουσιάζουν την αυθεντική εικόνα του «πνευµατικού
αναρχικού» Μίκη Θεοδωράκη.
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ΣΤΟ ΕΒΕΡΕΣΤ

Στις 4-5 ∆εκεµβρίου η ∆ήµητρα Γαλάνη και η
Νατάσα Μποφίλιου συµπράττουν επί σκηνής σε
αγαπηµένα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

81 ΕΤΩΝ

Παγκόσµιο ρεκόρ για τον Ιάπωνα Yuichiro
Miura, ο οποίος το Μάιο του 2013 άγγιξε τα
8.848 µ. του Έβερεστ στην ηλικία των 81 ετών.
Και αυτό δεν ήταν το πρώτο ρεκόρ του, καθώς
αποτέλεσε το γηραιότερο πρόσωπο που κατέκτησε την κορυφή και το 2003 και το 2008.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και την Αθήνα, η έκθεση «Η Μνήµη της Επανάστασης – Σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί» ταξιδεύει στη Λάρισα, όπου θα φιλοξενηθεί στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη από 13 Οκτωβρίου έως 30 Νοεµβρίου. Σηµαντικό είναι πως η έκθεση
διαρκώς εµπλουτίζεται µε νέα έργα και καλλιτέχνες,
ενσωµατώνοντας τα έργα 17 Θεσσαλών εικαστικών.
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

∆ΡΩΜΕΝΑ

LEONARDO DA VINCI

500 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΥΦΥΙΑΣ

Με τη συνδροµή του Μουσείου Leonardo da Vinci στη Ρώµη, του Ινστιτούτου Lumiere Technology στο Παρίσι, αλλά και ειδικών από Ιταλία και Γαλλία η διαδραστική έκθεση, που θα φιλοξενηθεί στο Παλιό Αµαξοστάσιο
του ΟΣΥ στο Γκάζι από τις 30 Νοεµβρίου, επιδεικνύει το πλήρες φάσµα
των επιτευγµάτων του Leonardo Da Vinci, τιµώντας έτσι τη µεγαλύτερη διάνοια όλων των εποχών, 500 χρόνια µετά το θάνατό του.

Ένα µοναδικό ταξίδι
στο χώρο και το χρόνο
υπόσχεται η έκθεση
Leonardo Da Vinci, 500
Years of Genius, που έρχεται
στην Αθήνα
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΜΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ
ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Μ

ια ολοκληρωµένη εικόνα για τη διαδικασία επεξεργασίας του σιταριού
από την παραγωγή, την συγκέντρωση
έως την άλεση και την παραγωγή του
αλεύρου προσφέρει η ξενάγηση στο νεότευκτο
Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων που δηµιουργήθηκε στον ιστορικό Μύλο του Παππά στη Λάρισα και εγκαινιάστηκε το φθινόπωρο.
Στο Μουσείο ο επισκέπτης θα βρει µεταξύ άλλων
µηχανήµατα της καλλιέργειας του σιταριού, της
συλλογής και αποθήκευσής του από τα παραδοσιακά µέσα, το αλεύρι και το δρεπάνι µέχρι
τις σύγχρονες θεριζοαλωνιστικές µηχανές, της επεξεργασίας
και της άλεσής του από τις µυλόπετρες έως τις µηχανές και τους
σύγχρονους αλευρόµυλους αλλά και της παραγωγής του αλεύρου. Επίσης εκτίθενται πολλές
φωτογραφίες και διαγράµµατα,
όπως και κείµενα που κατευθύνουν τον επισκέπτη και αποκαλύπτουν ότι το σιτάρι αποτέλεσε το κύριο προϊόν του Θεσσαλικού κάµπου, σύµβολο ζωής και
ανάπτυξης από την αρχαιότητα έως σήµερα. Παράλληλα σε ειδικές αίθουσες παρουσιάζεται η
ιστορία της πόλης αλλά και του ιστορικού Μύλου µέσα από παλιές φωτογραφίες του αείµνηστου Τάκη Τλούπα.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥ

Οινοτικά στην Αθήνα

Ηµέρα Οινοτουρισµού

Μεγάλα Κόκκινα Κρασιά

Χάρτης των Γεύσεων

Στις 5 Νοεµβρίου οργανώ-

Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα Οινο-

Η ιδιαίτερη διοργάνωση της

Tο Σαββατοκύριακο 1 και 2

νεται στην Αθήνα η έκθεση

τουρισµού εορτάζεται από τα

FNL και της Vinetum στη

∆εκεµβρίου στο Συνεδριακό

Κρητικού κρασιού Οινοτικά

ελληνικά οινοποιεία την Κυ-

Μεγάλη Βρετανία, την Κυ-

Κέντρο Ι. Βελλίδης στη θεσ-

στον Πολυχώρο Αθηναΐς.

ριακή 11 Νοεµβρίου.

ριακή 18 Νοεµβρίου.

σαλονίκη από τη Wine Plus.
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∆ΡΩΜΕΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Για την Αγροτική Οικονοµία
Το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής
Οικονοµίας διοργανώνει η Εταιρεία Αγροτικής Οικονοµίας στο Κέντρο ∆ιάδοσης
Ερευνητικών Αποτελεσµάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκη στις
1-2 Νοεµβρίου. Σηµειώνεται ότι η ΕΤ.ΑΓΡ.Ο έχει περίπου 400 µέλη, πτυχιούχους
ή κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων στην
επιστήµη της Αγροτικής Οικονοµίας.

ΣΤΟ ΜΑΛΜΕ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ

14/11
Τιµώµενη χώρα η Ελλάδα
Φυσικά και πιστοποιηµένα βιολογικά προϊόντα στη σκανδιναβική αγορά προβάλλει
η έκθεση Natural Products Scandinavia &
Nordic Organic Food Fair, η οποία φέτος
λαµβάνει χώρα
14-15 Νοεµβρίου
στη Σουηδία µε
τιµώµενη χώρα την
Ελλάδα. Σηµειώνεται ότι η αγορά
βιολογικών στη
Σκανδιναβία είναι η
Νο1 στην Ευρώπη κι
η κατανάλωση ανεβαίνει 10% ετησίως.

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

Η ελληνική γαστρονοµία
ταξιδεύει στην Πολωνία
Τις πόρτες τους στο µεγάλο εθνικό στάδιο
της Βαρσοβίας PGE Narodowy ανοίγουν
στις 1-2 ∆εκεµβρίου η 4η Grecka Panorama
και η 3η Greek Food Show, δύο εκθέσεις
αφιερωµένες στον τουρισµό, τον πολιτισµό
και τη γαστρονοµία της Ελλάδας. Με πλούσιες εκδηλώσεις και events που θα ενθουσιάσουν τους Πολωνούς επισκέπτες και θα
κάνουν την καρδιά της Ελλάδας να χτυπά
δυνατά στο κέντρο της Πολωνίας.

Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΣΙ, ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΣΤΟ BORDEAUX, 70 ΧΩΡΕΣ, 850 ΕΚΘΕΤΕΣ

Η

κορυφαία διεθνής εµπορική έκθεση στους τοµείς του οίνου, των
δεντροκαλλιεργειών, των φρούτων και των λαχανικών, Vinitech Sifel,
πραγµατοποιείται φέτος από τις 20
έως 22 Νοεµβρίου στο Bordeaux της
Γαλλίας. Περισσότεροι από 850 εκθέτες, 45.000 επαγγελµατίες και 65.000
τ.µ. εκθεσιακού χώρου θα υποδεχθούν
τους επισκέπτες, οι οποίοι θα µπορέσουν να διαλέξουν ανάµεσα σε 65 συνέδρια και πολλές άλλες επαγγελµατικές συναντήσεις, ενώ θα συζητηθούν
και θα παρουσιαστούν λύσεις για τις τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και οικονοµικές προκλήσεις του µέλλοντος.
Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα απονεµηθούν τα βραβεία του

∆ιαγωνισµού Καινοτοµίας της VinitechSifel για 21η χρονιά, που απεικονίζουν
το δυναµισµό σε όλους τους τοµείς της
έρευνας και της ανάπτυξης της παραγωγής, υπογραµµίζοντας ταυτόχρονα
την αυξανόµενη δέσµευση του αµπελοοινικού και οπωροκηπευτικού κλάδου
να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις και
δυσκολίες µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου λαµβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική προστασία και
την προστασία της ποιότητας των προϊόντων. Σύµφωνα µε τους διοργανωτές
στη φετινή έκθεση 3.000 τ.µ. θα είναι
αφιερωµένα στην επίδειξη επαγγελµατικών αγροτικών µηχανηµάτων, τρακτέρ, µηχανών συγκοµιδής και ροµπότ
στο πλαίσιο του Techno Show 2018.
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ΤΗΝΟΣ

Για τον Γιαννούλη Χαλεπά
Παρατείνεται έως την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου η περιοδική έκθεση «Γιαννούλης
Χαλεπάς: Επιστροφή στον Πύργο», στο
Μουσείο Μαρµαροτεχνίας, στην Τήνο,
αποτέλεσµα συνεργασίας του ΠΙΟΠ µε
την Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, που διοργανώθηκε µε
αφορµή την επέτειο των 80 χρόνων από
το θάνατο του Τήνιου γλύπτη.

ΣΟΥΦΛΙ

Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ
ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Όλοι χορεύουν
στο Μουσείο Μετάξης
Kύκλο εκµάθησης µοντέρνου και σύγχρονου χορού, από την Παρασκευή 19
Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή µέχρι τον
Μάιο του 2019, διοργανώνει το ΠΙΟΠ στο
Μουσείο Μετάξης του Ιδρύµατος, στο Σουφλί. Τα µαθήµατα απευθύνονται σε παιδιά 9
έως 14 ετών, σε εφήβους και ενήλικες.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αστικό ίχνος
Εικαστική έκθεση του Μάρκου Καµπάνη, µε
τίτλο «Αστικό ίχνος. Εικαστική χαρτογράφηση ενός προαστίου», φιλοξενείται έως 16
Νοεµβρίου στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς. Πηγή
έµπνευσης για τον καλλιτέχνη αποτέλεσαν
βιοµηχανικά ερείπια της Αττικής.

Περιοδική έκθεση στο Μουσείο
Μαστίχας του ∆ικτύου Μουσείων ΠΙΟΠ οργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς
σε συνεργασία µε την Ένωση
Μαστιχοπαραγωγών Χίου (ΕΜΧ)
και µε αφορµή τη συµπλήρωση
80 χρόνων από την ίδρυση της
ΕΜΧ. Στην έκθεση µε τίτλο «80
χρόνια ΕΜΧ: Ιστορίες µε άρωµα
µαστίχας», που πραγµατοποιείται µε την στήριξη της Mediterra
Α.Ε. και θα διαρκέσει µέχρι τις 20
Ιανουαρίου 2019, παρουσιάζονται τεκµήρια για την ίδρυση και
τη λειτουργία της Ένωσης, αλλά
και για τον τρόπο µε τον οποίο
διαχειρίστηκε την παραγωγή και
το εµπόριο της µαστίχας. Πρωταγωνιστής είναι το αρχειακό υλικό της Ένωσης, τη συντήρηση,

Όλη η πολιτιστική δραστηριότητα εντός και εκτός
των τειχών στις ειδικές σελίδες του portal της Green Box
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ταξινόµηση και διαφύλαξη του
οποίου ανέλαβε από το 2017 το
ΠΙΟΠ µε χρησιδάνειο διάρκειας
29 ετών. Τα αρχειακά τεκµήρια,
είτε ως εκθέµατα είτε ως υλικό,
αναδεικνύονται µέσα από πλούσιο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό αλλά και πρωτότυπα αντικείµενα, δίνοντας την
ευκαιρία στον επισκέπτη να ανακαλύψει την ιστορία της Ένωσης,
πυλώνα της παραγωγικής και οικονοµικής ζωής της Χίου ήδη
από τις 10 Οκτωβρίου 1938, όταν
ψηφίστηκε ο νόµος που οδήγησε
στη σύσταση των πρωτοβάθµιων
συνεταιρισµών. Παράλληλα η έκθεση αυτή ρίχνει, για πρώτη φορά, φως στα χρόνια πριν από το
1938, που υπήρξαν καθοριστικά
για την ίδρυση της Ένωσης.

info

Οι ώρες
λειτουργίας της
έκθεσης είναι:
Καθηµερινά,
εκτός Τρίτης
10:00 π.µ. 17:00 µ.µ.. Είσοδος ελεύθερη.

www.agronews.gr
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ΒΙΒΛΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ... ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙ Η ΖΕΤΑ ΜΑΡΚΟΥ

«Πάντα φανταζόµουν τον Παράδεισο σαν ένα είδος βιβλιοθήκης» Χόρχε Λουίς Μπόρχες

Λαχανικά
από τον κήπο
του Θεού

Οινότοποι
της Ελλάδας Σαντορίνη

ΣYΓΓPAΦEΑΣ:
Θεόδωρος Β. Κουτσός

ΣYΓΓPAΦEΑΣ:
∆ηµήτρης Α. Χατζηνικολάου

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ αυτό, καθώς
παρέχει πληροφορίες
σχετικά µε την αναγνώριση και ταυτοποίηση,
την καταγωγή, τις χρήσεις και τις ιδιότητες 527
(463 εδώδιµα και δηλητηριώδη 64) ειδών που ανήκουν σε 51 οικογένειες
αγγειοσπέρµων (49 κανονικές και δύο παρασιτικές) και λίγα σε φτέρες
και φύκια, αποτελεί ένα
σηµαντικό µέρος της Βοτανικής. Επιπλέον δίνει
στον αναγνώστη την ευκαιρία να γνωρίσει 175
φαρµακευτικά φυτά του
∆ιοσκουρίδη.

ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι στην Ελλάδα, που παρουσιάζει
τις σηµαντικότερες οινικές περιοχές της. Ο οδηγός της σειράς που αφιερώνεται στη Σαντορίνη
µας ξεναγεί στην 3.500
χρόνων οινική ιστορία,
στον ξεχωριστό αµπελώνα, που είναι ο γηραιότερος στον ελλαδικό χώρο,
και στα οινοποιεία που
µας προσφέρουν κρασιά υψηλής ποιότητας
κρασιά -µε επικεφαλής
το φηµισµένο Ασύρτικοκαι απολαυστικές οινογευστικές προτάσεις.

Εκδόσεις Κυριακίδη Μον/ωπη ΙΚΕ
Τιµή: 79,43 €

Εκδόσεις Φάος
Τιµή: 7,50 €

Κηροτεχνίες
ΣYΓΓPAΦEΑΣ:
∆ηµήτρης Καρακούσης
ΣΥΝΤΑΓΕΣ κηραλοιφών,
σαπουνιών,φαγητών,
γλυκών αλλά και κατασκευής κεριών που µπορούµε να φτιάξουµε χρησιµοποιώντας το φυσικό
κερί, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα (µέλι, πρόπολη, βασιλικό πολτό) που
δίνει η µέλισσα. ∆εν χρειάζονται ειδικές γνώσεις,
ούτε επιστηµονικό εργαστήριο. Όλες οι συνταγές
µπορούν να εκτελεστούν
στο σπίτι, µε απλά υλικά
που υπάρχουν στην κουζίνα. Οι λεπτοµερείς πληροφορίες του βιβλίου και
οι άφθονες έγχρωµες φωτογραφίες θα σας οδηγήσουν βήµα-βήµα.

Εκδόσεις Σταµούλη
Τιµή: 16,50 €

Λουκάνικα
και Αλλαντικά
ΣYΓΓPAΦEΑΣ:
Γιώργος Καραγιάννης
ΕΙΝΑΙ το λουκάνικο ο
αγαπηµένος σας µεζές;
Καιρός να µάθετε να το
φτιάχνετε µόνοι σας! Ο
Γιώργος Καραγιάννης,
µετά από χρόνια ενασχόλησης κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερες από 250 δοκιµασµένες συνταγές απ’ όλη την
Ελλάδα, που καλύπτουν
τα γούστα και του πιο
απαιτητικού καλοφαγά.
Και για τους λάτρεις των
αλλαντικών, µάθετε να
φτιάχνετε σαλάµια αέρος, παστουρµάδες, σουτζούκια κι ό,τι άλλο επιθυµείτε, µε ευκολία και
σίγουρη επιτυχία.

Εκδόσεις: Ψύχαλος
Τιµή: 18,90 €
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΓΕΥΣΕΙΣ

ΣΟΥΛΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΟ, ΟΛΑ
ΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Με τους «Αργοναύτες» του Ηλία Βενέζη στις
αποσκευές του το Αγρόκτηµα αυτή τη φορά
ταξιδεύει στο Σούλι. Σ’ έναν τόπο µε έντονη
ιστορική καταγραφή ήδη από την εποχή του
Οµήρου, όπου ο ηρωισµός, η αυτοθυσία αλλά και
η ανθρώπινη αγωνία για το ύστερο ταξίδι της
ψυχής… κυλούν µαζί στα νερά του Αχέροντα
ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

κολουθούµε τα βήµατα του δάσκαλου της Ζωσιµαίας Σχολής και της γυναίκας του, που στα
µέσα του 20ού αιώνα πήγαν στο Σούλι για να
αναλάβουν το ∆ηµοτικό Σχολείο του χωριού και
παίρνουµε µια πρώτη εικόνα για τον µαγικό αυτό τόπο. «Άρχισαν να ανηφορίζουν το φαράγγι για τα Σουλιωτοχώρια, ακολουθώντας το µονοπάτι πλάι στον Αχέροντα. Καθώς ανηφόριζαν, ολοένα και άφηναν το ποτάµι χαµηλά. Όµως
η βουή των νερών τους ακολουθούσε, σαν να ερχόταν από τα
έγκατα. Άξαφνα, σε µία στροφή του µονοπατιού, ένα σύµπλεγµα άγριων βουνών άρχισε να προβλένη µπρος στα ξαφνιασµένα µάτια τους. Η µία κορφή τιναζόταν αντικριστά στην άλλη,
η µία κύκλωνε την άλλη χωρίς ενότητα, χωρίς συνέχεια. Κάθε
µία ήταν µε τη δική της φυσιογνωµία, µε το δικό της πάθος να
ξεπεράσει την άλλη σε αγριάδα και ύψος».
Η θέα από το χωριό Γλυκή κάτω στο οροπέδιο του Σουλί-
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ου είναι µοναδική. Θα δείτε το ιστορικό Κούγκι να συνδιαλέγεται µε το
Κάστρο της Κιάφας αλλά και την πηγή του Αχέροντα, απ’ όπου το νερό ξεπηδάει µε µανία. «Ο Τάκης της Σαµονίβας έδειχνε τώρα χαµηλά κατά τον
Αχέροντα. “Βλέπεις κει κάτου στη ρίζα του βουνού; Ξεχωρίζεις που ξεµπουκέρνει νερό απ’ το βουνό και χύνεται
στο ποτάµι; Είναι µεγάλη η φλέβα νερό, πρασινωπό σαν το λιβάδι, παγωµένο. Εκεί, σ’ αυτή την µπούκα του νερού, καθόταν και φύλαγε το θεριό.
Κάθε χρόνο ήταν διορισµένο να του
πάνε µία παρθένα κι ένα βόδι, να τα
φάη για να µη µολέψη τα νερά”».
Σύµφωνα µε την παράδοση το θηρίο
το σκότωσε ο Άγ. ∆ονάτος για να σώσει την παρθένα που συνάντησε να
κλαίει, καθώς περίµενε τη µοίρα της.
Η ελληνική συνέχεια ξεπροβάλλει συγκλονιστική µπροστά στα µάτια µας: Ο
Αχέροντας, ο Άδης, ο Άγ. ∆ονάτος, η
λειτουργία της πίστης.
Πιο πέρα η Σκάλα της Τζαβέλαινας. Ένα πέρασµα στο βράχο. Το σκάλισαν οι Σουλιώτισσες κρεµασµένες
από ψηλά µέσα σε κόφες. «Ψυχή ανθρώπου δεν µπόρεσε ποτές να περάσει το µονοπάτι του βράχου καβάλα
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Είναι να αναρωτιέσαι...
«Ποιοι άνθρωποι επέλεξαν
αυτό τον σκληροτράχηλο
τόπο για σπίτι τους»; Οι
πρώτοι κάτοικοι ήταν
βοσκοί που εγκαταστάθηκαν
στην περιοχή τον 16ο
αι., για να απαλλαγούν
από την καταπίεση των
Τουρκαλβανών

σε ζό. Τοπέρασε µονάχα µια φορά καβάλα η Τζαβέλαινα».
Όταν έφτασαν στο Σούλι βρήκαν µόνο
το σχολείο και το σπίτι του προδότη,
που άφησε ανέγγιχτο ο Αλή-Πασάς.
Αργότερα το κτίριο του Σχολείου στέγασε την Κοινότητα του Σουλίου, µε τις
προτοµές του καλόγερου Σαµουήλ και
του Φώτου Τζαβέλα να τη φυλούν. Στο
κέντρο του εναποµείναντος χωριού
θα συναντήσει κανείς τα πηγάδια του
Σουλίου και λίγο ψηλότερα την αναστηλωµένη οικία του Πάνου Μπόση.

Ελάχιστες είναι οι οικογένειες που κατοικούν ακόµη και σήµερα στα χωριά
του Σουλίου, αν και οι πρώτες επενδύσεις νέων ανθρώπων δηµιουργούν κάποιες ελπίδες για το µέλλον, όπως ο
Ξενώνας που στεγάζεται στο κτίριο της
Κοινότητας Σουλίου.

Πρέπει να το ζήσεις για να καταλάβεις
∆οκιµάστε να ανακαλύψετε το Σούλι. Ό,τι κι να διαβάσετε, δεν συγκρίνεται µε την οµορφιά που θα αντικρίσετε
και την αίσθηση που θα σας πληµµυρίσει. Όπως το έθεσε το πρόσωπο του
γερό-Τόκα στους «Αγροναύτες»: «Τώρα που θα ζήσης µαζί µας θα τα καταλάβης σωστά. Τι µπορούν να πουν τα
βιβλία για µας και για τα χωριά µας»;
Το Κούγκι του καλόγερου Σαµουήλ, το Κάστρο της Κιάφας, τα θρυλικά πηγάδια, τα σπίτια των καπεταναίων, οι µαγευτικοί νερόµυλοι,
ο απόκρηµνος Ζάλογγος µε τις θεόρατες µαρµάρινες φιγούρες του
Σουλιωτισσών φιλοτεχνηµένες από
τον Γιώργο Ζογγολόπουλο, οι αναρίθµητοι θρύλοι και οι ιστορίες για
τα κατορθώµατα των Σουλιωτών,
τα γραφικά µονοπάτια για οδοιπόρους, σας περιµένουν.
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Αναρίθµητοι θρύλοι για τα κατορθώµατα
των γενναίων πολεµιστών θα
συντροφεύσουν το ταξίδι σας στο Σούλι.

Κιλκίς
Φλώρινα

∆ράµα Ξάνθη

Σέρρες

Κοµοτηνή
Αλεξανδρούπολη

Θάσος

Βέροια

Κοζάνη

Σαµοθράκη

Κατερίνη

3

Ιωάννινα

Κέρκυρα

Λήµνος
Λάρισα

Τρίκαλα

Καρδίτσα

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Βόλος

Μυτιληνη
Λευκάδα

Οι Πύλες του Άδη, το σηµείο του Αχέροντα
όπου σύµφωνα µε τη µυθολογία ο θεός
Ερµής έφερνε τις ψυχές των νεκρών.

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Λαµία

Σκύρος

Αγρίνιο
Χαλκίδα

Κεφαλονιά

Αθήνα

Κόρινθος
Ζάκυνθος

Χίος

Πάτρα

Τρίπολη
Καλαµάτα

Άνδρος
Σάµος
Ικαρία
Σύρος
Μύκονος
Κυκλάδες
Πάρος
Νάξος
Αµοργός
Σαντορίνη

Κύθηρα

Χανιά

4

Σούλι
Το Σούλι είναι γεωγραφική
περιοχή της Κεντρικής
Ηπείρου. Συνορεύει
ανατολικά µε τη Λάκκα
Σουλίου του νοµού
Ιωαννίνων, νότια µε τα
χωριά του αντίστοιχου
Πρεβέζης, ενώ βόρεια
και δυτικά µε τα υπόλοιπα
της Θεσπρωτίας.

Πάνω σε έναν βραχότοπο δεσπόζει
περήφανο το Κούγκι, µε µία από τις
συγκλονιστικότερες ιστορίες της περιοχής
να το περιβάλλει.

5
Ο Αχέροντας θεωρείται παράδεισος για
τους λάτρεις των αθλητικών δραστηριοτήτων στη φύση όλων των ηλικιών.
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∆ΡΩΜΕΝΑ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Ένας τόπος συναρπαστικής οµορφιάς που εξελίχθηκε σε παράδεισο για τους λάτρεις των
σπορ στη φύση αλλά και εκείνους τους πιο τολµηρούς που αγαπούν το αλεξίπτωτο πλαγιάς

Ε

ίναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς κατέληξαν οι πρόγονοί µας να
ταυτίσουν τον απαράµιλλης οµορφιάς Αχέροντα µε σκοτεινούς µύθους και το πέρασµα
των ψυχών στο βασίλειο του
Άδη. Λευκά βράχια που υψώνονται κάθετα προς τον ουρανό και αιωνόβια πλατάνια που
µε τις ρίζες τους έχουν δηµιουργήσει περίτεχνα γλυπτικά
έργα στους βράχους της χαράδρας. Σήµερα ο Αχέροντας έχει
εξελιχθεί σε κέντρο αθλητικών
δραστηριοτήτων. Οι λάτρες των
σπορ στη φύση µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα σε δραστηριότητες όπως η ιππασία, το rafting
και canoe – kayak, η ποδηλασία
κατά µήκος του ποταµού αλλά
και το αλεξίπτωτο πλαγιάς στην
Παραµυθιά, για εκείνους που
θέλουν να ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη.
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Πεζοπορία
στον ποταµό
Άχεροντα
Η διάσχιση του
φαραγγιού διαρκεί… όσο µπορεί
να αντέξει ο
περιπατητής, µε
τους πιο αποφασισµένους να
ακολουθούν την
δίωρη διαδροµή
µέσα στο νερό
ως το παλιό γεφύρι του Ντάλα
ή την εξάωρη
διαδροµή που διασχίζει ολόκληρο
το φαράγγι.
Πριν ξεκινήσετε
ενηµερωθείτε
για την ιστορία,
τον πολιτισµό, τα
φυσικά οικοσυστήµατα και τα
τοπικά προϊόντα
της ευρύτερης
περιοχής. Έτσι
οι εξορµήσεις
σας θα γίνουν
περισσότερο ενδιαφέρουσες και
πιο γοητευτικές.
Ενηµερωθείτε
όµως και για τον
καιρό καθώς αν
έχει ή πρόκειται
να βρέξει µάλλον
θα πρέπει κάνετε
αλλαγή πλάνων.
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ΓΕΥΣΗ

∆ΡΩΜΕΝΑ

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΟΙ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ και τρίτης γενιάς τυροκόµοι της οικογένειας Σοφιά, γιος και εγγονός
αντίστοιχα, συνεχίζουν την παράδοση που ξεκίνησε το 1955
στο χωριό Γκρίκα Θεσπρωτίας, ο ∆ονάτος Σοφίας. Εκείνος
ήταν που ίδρυσε το πρώτο τυροκοµείο µε υποτυπώδη µέσα και
εγκαταστάσεις δεδοµένης της
τότε εποχής. Σήµερα το Τυροκοµείο Σοφιάς αποτελεί µια σύγχρονη βιοτεχνία, που παράγει
εξαιρετικά παραδοσιακά προϊόντα από αιγοπρόβειο γάλα, το
οποίο συλλέγεται καθηµερινά
από παραγωγούς της περιοχής.
∆οκιµάστε τη µυζήθρα, τη φέτα,
τη γραβιέρα και την κεφαλογραβιέρα του τυροκοµείου αλλά κυρίως το γκερεµέζι, το παραδοσιακό τυρί της Ηπείρου. Μαλακό
και ξηρό. Φτιάχνεται από κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα και είναι
παρόµοιο µε την ξινοµυζήθρα.
Συνδυάζεται ιδανικά µε κάποιο
από τα παραδοσιακά αποστάγµατα της περιοχής.

ΚΡΟΘΟΠΙΤΑ

ΤΟ ΖΥΓΟΥΡΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΣΤΗ ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΗ ΚΡΕΑΤΟΠΙΤΑ

Γ

ιορτινή κροθόπιτα, που σε κάποια χωριά µάλιστα τη φτιάχνουν για βασιλόπιτα.

Υλικά
1 ½ κ. ζυγούρι ξεκοκαλισµένο
1 νεροπότηρο ελαιόλαδο
2 µεγάλα κρεµµύδια ψιλοκοµµένα
αλάτι, πιπέρι
3 ½ φλιτζάνια ωµό ρύζι
ελαιόλαδο για το ταψί
1 φύλλο χωριάτικο
Εκτέλεση
Τσιγαρίζουµε το κρέας. Προσθέτουµε τα ψιλοκοµµένα κρεµµύδια,
αλάτι, πιπέρι. Σκεπάζουµε µε νερό
και αφήνουµε το κρέας να βράσει
για 2 ώρες.
Απλώνουµε το πρώτο φύλλο στο
ταψί, ρίχνουµε λάδι στο κέντρο
και αλείφουµε το φύλλο, από πά-

νω απλώνουµε το δεύτερο φύλλο,
το τρίτο και το τέταρτο πάντα µε λάδι ανάµεσά τους και χωρίς να γυρίσουµε τις άκρες τους.
Προσθέτουµε το ωµό ρύζι, λάδι,
αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουµε.
Αφαιρούµε από την κατσαρόλα το
κρέας και σουρώνουµε σε ένα µπόλ
τον ζωµό µέσα στο οποίο έβρασε.
Τοποθετούµε τα κοµµάτια του κρέατος γύρω γύρω στο ταψί, ενώ αφήνουµε το κέντρο άδειο.
Μετράµε επτά φλιτζάνια από το ζωµό και τα αφήνουµε να πάρουν µια
βράση. Γυρίζουµε ένα ένα τα φύλλα να σκεπάσουν το κρέας αλείφοντάς τα µε λάδι. Ρίχνουµε πάνω από
τα φύλλα και λίγο από το ζωµό, και
τον υπόλοιπο πάνω στο ρύζι.
Ψήνουµε την πίτα στους 200ο για 15
λεπτά και στη συνέχεια στους 180ο
για ακόµη µία ώρα.
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LAST

ΑGENDA // ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

MHΝ ΞΕΧΑΣΩ...

Οι πιο σηµαντικές υποµνήσεις
για τον µήνα Νοέµβριο

01/11

Φυτοπαθολογικό Συνέδριο
Η Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία διοργανώνει το 19ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο στην Αθήνα, στο Royal Olympic Hotel
από 30 Οκτωβρίου έως 1η Νοεµβρίου.

03/11

Decanter Fine Wine
Τo καθιερωµένο ραντεβού του Decanter µε
την αφρόκρεµα της οινικής σκηνής στο κέντρο του Λονδίνου έχει ανακοινώσει πληθώρα
masterclasses και discovery theatres.

10-12/11

Μαζί κρέας, τυρί και γάλα
Στο Metropolitan Expo, δίπλα στο Ελ Βενιζέλος,
θα διεξαχθούν φέτος µαζί οι επαγγελµατικές
εκθέσεις 6η Meat & Grill Days, 5η Dairy Expo
και Frozen Food & Food Logistics.

13-16/11

EuroΤier στο Ανόβερο
Η µεγαλύτερη έκθεση κτηνοτροφικού εξοπλισµού παγκοσµίως, που διεξάγεται κάθε δύο
χρόνια στο Ανόβερο της Γερµανίας.

15/11

Το µήλο στον κόσµο
Η αποκλειστικά αφιερωµένη στα µήλα έκθεση
Interpoma θα διεξαχθεί στη Fiera Bolzano της
Ιταλίας µε έµφαση στη βιολογική παραγωγή.

16-18/11

Για τα αρωµατικά φυτά
Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα διοργανώνει σεµινάριο
για την καλλιέργεια των αρωµατικών και
φαρµακευτικών φυτών.

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ...
ρώιµη και µε πρόβλεψη για µικρότερες ποσότητες η φετινή χρονιά στο ελαιόλαδο, µε τη συγκοµιδή
ελαιοκάρπου να µπαίνει πραγµατικά στο φουλ αρχές Νοεµβρίου και τα ελαιοραβδιστικά να έχουν πάρει «φωτιά» στα χέρια αγροτών, εργατών αλλά και κληρωτών µε λίγων ηµερών αγροτική άδεια. Παράλληλα η σπορά των σιτηρών κορυφώνεται ενώ συνεχίζουν οι κοπές στα ακτινίδια όπου χρειάζεται πολλή προσοχή στα brix. Για όσους ασχολούνται µε τα βιολογικά, έρχεται και η προκαταβολή των ενταγµένων στο σχετικό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Για την εξισωτική, πάµε για ∆εκέµβριο.
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