


Ανάγκη για την παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων

Εξουδετέρωση των εποχικών και κυκλικών 
διακυμάνσεων των πωλήσεων.
Παρακολούθηση των ανταγωνιστών
Χρησιμοποίηση της αργούσας παραγωγικής 
δυναμικότητας.
Συγχρονισμός των κύκλων ζωής των προϊόντων.
Ικανοποίηση αιτημάτων των μεσαζόντων.
Προσαρμογή στις νέες συνθήκες ζήτησης και 
προσφοράς.



Παράγοντες για τη Βιομηχανία 
Τροφίμων

Οικονομικοί Στόχοι- Αύξηση πωλήσεων και μεριδίου 
αγοράς 
Κύκλος ζωής του προϊόντος 
Ανταγωνισμός
Τεχνολογία
Παγκοσμιοποίηση
Αλλαγές Νομοθεσίας
Αλλαγές του τρόπου ζωής & δημογραφικές αλλαγές
Προσφορά και κόστος υλικών Παρασκευής
Πρωτοβουλίες και αντιδράσεις προμηθευτών
Απαιτήσεις καταναλωτών



Αιτήματα Καταναλωτών

Α) Τρόφιμα με αρμονικές σχέσεις και περιεκτικότητα   
διατροφικών συστατικών

Β) Μεγαλύτερη ευκολία 

Γ) Διασφάλιση για την υγιεινή κατάσταση των 
Τροφίμων 

Δ) Ανώτερη ποιότητα και καλύτερα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά

Ε) Φθηνότερα κατά το δυνατό προϊόντα 



Προσδοκώμενη Αύξηση του 
Πληθυσμού 





Ποσοστό των χρόνιων παθήσεων 
ενδεχομένως αποτρέψιμων από την 

τροποποίηση τρόπου ζωής
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Μοντέλα Μεταβολισμού

1. Use rodents 
to model  
metabolism,  
the sum of 
all chemical 
and 
physical 
changes in 
the body.

2.  Study how 
specific  
chemicals 
break down 
and “cycle”
through the 
body to form 
materials for 
tissues or 
organs.

3.  Determine  
which body 
regions 
chemicals 
“target” on 
their 
journey. 
How do 
they leave 
the body?  



Κατηγορίες Νέων Προϊόντων 

Λειτουργικά Τρόφιμα

Γενετικά Τροποποιημένα

Βιολογικά









Ανάπτυξη Λειτουργικών Τροφίμων 

Προϊόντα 

Διατήρηση/Προαγωγή της 
Υγείας

Έρευνα



Ανάπτυξη Καινοτόμων Τροφίμων 

Επεξεργασία 
Τροφίμων

Καλλιέργεια
Φυτών 

Μελέτες Βιο-
δραστηκότητας

Καινοτόμα 
Λειτουργικά 

Τρόφιμα 
Μελέτες 

Ασφάλειας 

Έρευνα 

Διατήρηση/Προαγωγή της 
Υγείας



How Oleic Acid in olive oil reduces blood pressure. P.V. Escribá & J.E. Halver

Then, I can control cell 
functions by regulating 
membrane lipid structure 
and composition!!!

Sure. You may even 
design nutritional or 
pharmaceutical 
approaches to treat 
human pathologies!!!



Νέα προϊόντα ω3 LC-PUFA





Αυγά εμπλουτισμένα σε ω-3



Συνδυασμοί για συμβιωτικά γεύματα 

Ζωντανό γιαούρτι με φρούτα και μέλι



Τζατζίκι



Ολικά Φαινολικά
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Vinson et al. J Agric Food Chem 1999 47(12) 4821 & 1998 46(9) 3630



Γενετικά τροποποιημένα



Γενετική τροποποίηση

Γενετική τροποποίηση των οργανισμών είναι η απομόνωση
επιλεγμένων γονιδίων από ένα οργανισμό (ζωικό, φυτικό,
έντομο ή μικρόβιο) ή από ένα ιό και η εισαγωγή αυτών των
γονιδίων σε ίδιο ή εντελώς διαφορετικό οργανισμό.

Αφαίρεση ή αλλοίωση ενός ή περισσοτέρων γονιδίων.



Η Επόμενη Γενιά των Αγρο -
Βιοτεχνολογικών Προϊόντων

 Πατάτες με χαμηλά λιπαρά και μεγάλη περιεκτικότητα σε 
άμυλο που θα απορροφούν λιγότερο λάδι στο τηγάνισμα. 

 Ρύζι με μεγάλη περιεκτικότητα σε λυσίνη.

 Φρούτα και λαχανικά με υψηλά επίπεδα βιταμινών C,E καθώς 
και B-καροτίνης (συστατικά που συμβάλουν προληπτικά στην 
καταπολέμηση χρόνιων ασθενειών). 

 Φυτά ανθεκτικά στα καταστροφικά έντομα και ζιζάνια. 
 Φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία. 

 Γευστικότατες ντομάτες όλο τον χρόνο που έχουν φυσιολογική 
γεύση και άρωμα.



Επαγρύπνηση και  επιστημονικές 
προβλέψεις των ελάχιστων κινδύνων:

 για τον άνθρωπο, 
 το περιβάλλον,
 την ισορροπία της φύσης.



Νέες Αναδυόμενες Τεχνολογίες 

 Υψηλές πιέσεις
 Παλλόμενα ηλεκτρικά πεδία
 Οσμωτική αφυδάτωση
 Παλμοί φωτός υψηλής έντασης
 Ηλεκτρικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων (μη θερμική μέθοδος)
 Υπέρηχοι
 Ακτινοβόληση - ionizing irradiation
 Βιοχημικοί παράγοντες
 Ωμική θέρμανση
 Υβριδικές Μέθοδοι ξήρανσης και άλλες μέθοδοι συνδυαστικές
 Βιοέλεγχος
 Αποθήκευση σε CA (controlled atmosphere) και Συσκευασία MAP

(modified atmosphere packaging)



Νέες μέθοδοι Αφυδάτωσης 



Ξήρανση με Ψεκασμό 



Εγκλωβισμός Βιοδραστικών Μορίων 







Recovery of Natural Antioxidants from Olive Mill Wastewater 
Using Genapol-X080.
Olga Gortzi, Stavros Lalas, Arhontoula Chatzilazarou, Evangelos
Katsoyannos, Spyros Papaconstandinou, Euthalia Dourtoglou
Journal of Oil & Fat Industries 01/2008; 85(2):133-140. 
DOI:10.1007/s11746-007-1180-z 

Evaluation of the suitability of low hazard surfactants for the 
separation of phenols and carotenoids from red-flesh orange 
juice and olive mill waste water using cloud point extraction. 
(2012). E. Katsoyannos, O. Gortzi, Ar. Chatzilazarou, V. 
Athanasiadis, J. Tsaknis, and S. Lalas. Journal of Separation 
Science, 35,2665-2670 (DOI: 10.1002/JSSC.2012000356). 



Effect of artificial aging using eleven different wood chips on the antioxidant activity, 

phenolic profile, sensory properties and color of two Greek red wines. (2013). O. Gortzi, X. 

Metaxa, G. Mantanis and S. Lalas. Food Chemistry,141 (3), 2887-2895. 



Τα παραδοσιακά τρόφιμα 
εμπλουτίζονται σε συστατικά που ήδη  

περιέχουν ...

ω-3 λιπαρά οξέα

ασβέστιο, προβιοτικά

Προβιοτικά,πρεβιοτικά

καροτενοειδή

Ταραμοσαλάτα

Τζατζίκι

Ψωμί με προζύμι

Τοματοπελτές



Παραδοσιακά προϊόντα Θεσσαλίας

Προϊόντα με ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) 





Προοπτικές Ανάπτυξης

Επιτυχής συνδυασμός πρωτογενούς παραγωγής με τη 
μεταποίηση

Αξιοποίηση των γεωγραφικών και κλιματικών
πλεονεκτημάτων της Θεσσαλίας 



Ενδεικτικοί Στόχοι
Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Θεσσαλικών 
τοπικών προϊόντων και ειδικότερα ποιοτικών προϊόντων 
πιστοποιημένης ποιότητας 

Την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Θεσσαλικής οικονομίας 

Την προστασία, βελτίωση και βιώσιμη αξιοποίηση του 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών 
πόρων.



Στον τομέα του οίνου έχουν 
πιστοποιηθεί οι παρακάτω οίνοι :

Προϊόντα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ): Ραψάνη

Προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής 
Ένδειξης : Τύρναβος, Κρανιά, Κραννών και
Ελασσόνα.



Ο Αγροτικός τομέας αποτελεί βασικό τροφοδότη 
της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, η οποία 

αποτελεί σταθερά τον κινητήριο μοχλό της 
μεταποίησης



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


