
Σύγχρονες Εφαρμογές
Παραγωγής,
Εμπλουτισμού και
Ανάπτυξης Vegan και
Vegetarian Προϊόντων
Αναπτύσσοντας Ανταγωνιστικές Κυπριακές
Επιχειρήσεις

Η Παγκόσμια αγορά των vegan και
vegetarian foods, είναι ο πιο δυναμικός και
γοργά αναπτυσσόμενος τομέας του Κλάδου
των Τροφίμων και Ποτών. Αναμένεται ότι η
ταχεία ανάπτυξη της αγοράς αυτής θα
συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια και
προβλέπεται ότι μέχρι το 2025, τα προϊόντα
αυτά θα αντιπροσωπεύουν το 5-10% της
συνολικής παγκόσμιας αγοράς τροφίμων
και ποτών. 

Οι Κυπριακές επιχειρήσεις του κλάδου
Τροφίμων και Ποτών, βρίσκονται μπροστά
στην πρόκληση της επένδυσης στα
προϊόντα αυτά. Με μεγαλύτερο περιθώριο
κέρδους και με παράπλευρα θετικά οφέλη,
τα vegan και vegetarian προϊόντα μπορούν
να προσδώσουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στις Κυπριακές εταιρίες,
πέραν των στενών πλαισίων της Κυπριακής
Αγοράς. Είναι εξάλλου ιδιαίτερα σημαντικό,
ότι με την ανάπτυξη vegan και vegetarian
τροφίμων και ποτών μπορεί να επιτευχθεί
καλύτερη εκμετάλλευση της προικισμένης
με πληθώρα βιο-ενεργών συστατικών
Κυπριακής φύσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 100% ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 



H CRC σε συνεργασία με τον διακεκριμένο στον
τομέα της Διατροφής στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό Καθηγητή του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Ευάγγελο Ζωίδη,
διοργανώνει εξειδικευμένο σεμινάριο με
αντικείμενο τις σύγχρονες εφαρμογές παραγωγής,
εμπλουτισμού και ανάπτυξης vegan και vegetarian
προϊόντων και την διάθεσή τους στην αγορά μέσω
ενσωμάτωσης ενδεδειγμένης επικοινωνιακής
πολιτικής με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας
των εταιριών Τροφίμων και Ποτών.

Το εξειδικευμένο αυτό Πρόγραμμα, καλύπτει την
ανάγκη που προκύπτει για την εξειδικευμένη και
εμπεριστατωμένη ανάλυση των δυνατοτήτων που
προσφέρουν στις Κυπριακές Επιχειρήσεις οι
σύγχρονες επιστήμες Τεχνολογίας Τροφίμων και
Ποτών και Αναλυτικής Χημείας, για την ανάπτυξη,
παραγωγή και προώθηση καινοτόμων προϊόντων
vegan / vegetarian στην Κυπριακή, αλλά και στη
διεθνή αγορά αξιοποιώντας τον Κυπριακό
χλωριδικό πλούτο σε φυτικά διατροφικά
προϊόντα.

Τέλος, το πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη της
αγοράς για την ανάπτυξη Τροφίμων και Ποτών
υψηλής ποιότητας, με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά σε ότι αφορά στα περιεχόμενα
θρεπτικά συστατικά και τους ισχυρισμούς
ωφέλειάς τους. Παρουσιάζονται πληροφορίες για
θρεπτικά συστατικά τροφίμων (food nutrients), για
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (π.χ. με τη χρήση
Taste Panels, εξειδικευμένων αναλύσεων κ.ά.), για
απαιτήσεις νομοθεσίας για την διαθρεπτική
επισήμανση (nutritional labeling) και για
διαθρεπτικούς ισχυρισμούς και ισχυρισμούς
υγείας (nutritional & health claim), για διαθρεπτικά
προφίλ (nutrient profiles), για διαδικασίες
υιοθέτησης και έγκρισης ισχυρισμών, για
απαιτήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων, για
απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές, για τις
τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στον κλάδο καθώς
και για τις πλέον ενδεδειγμένες στρατηγικές
διάθεσης των προϊόντων.



Το σεμινάριο αυτό είναι
ιδιαίτερα εξειδικευμένο, και
απευθύνεται αποκλειστικά σε
στελέχη επιχειρήσεων που
λειτουργούν στο χώρο των
Τροφίμων και Ποτών. Είναι
ειδικά σχεδιασμένο να

απευθύνεται  σε Διευθυντικό
Επίπεδο με κύρια έμφαση

στους Δ/ντες Παραγωγής, Δ/
ντες σχεδιασμού νέων
Προϊόντων (με γνώση
Τεχνολογίας Τροφίμων),
Γενικούς Διευθυντές,

Διευθυντές R&D, Διευθυντές
Marketing / Πωλήσεων και
Διευθυντές Διασφάλισης

Ποιότητας.
 

Στοιχεία Εκπαιδευτή:

Σε ποιους
Απευθύνεται:

Λόγω του περιορισμένου
αριθμού συμμετοχών θα

τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

 
Για οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες, απορίες ή

ερωτήσεις μπορείτε να μας
καλέσετε στο 25 36 65 71 ή

αποστέλλοντας μας email στο      
training@crccy.com ή στο

info@crccy.com 

Το πρόγραμμα θα
παρουσιαστεί  online μέσω της

πλατφόρμας Zoom
 

Μέρες και ώρες: 
26 Σεπτεμβρίου  & 

03 Οκτωβρίου 
  από 09:00-17:15.

 
Με το πέρας του σεμιναρίου και

μετά από συνεννόηση
ακολουθεί τετράωρη τήλε-

συνάντηση με τον εκπαιδεύτή
ανά συμμετέχουσα εταιρεία.

Το πρόγραμμα είναι
εγκεκριμένο από την ΑΝΑΔ ως
Ζωτικής Σημασίας και  ως  εκ
τούτου χρηματοδοτείται κατά

100% για μέχρι και 3 συμμετοχές
διευθυντικών στελεχών ανά
επιχείρηση (εξαιρουμένου του
Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε 
 €290,70 ανά συμμετοχή.)

 
Να σημειωθεί πως και το

κόστος του Φ.Π.Α επιστρέφεται
στις συμμετέχουσες εταιρείες.

Χρήσιμες
Πληροφορίες:

 
Είναι Βιοχημικός, με διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στο
Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης Ελβετίας στην Βιοχημεία/Ενδοκρινολογία και
Διατροφή. Υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο
Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής, στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής
Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, όπου διδάσκει τα μαθήματα: «Διατροφή», «Βιοχημεία» και «Αρχές
Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας» στο προπτυχιακό- και τα μαθήματα:
«Βιοτεχνολογία στη Διατροφή», «Ειδικά Θέματα Διατροφής» και «Διατροφή
και Ποιότητα Προϊόντων» στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Είναι
συγγραφέας πλήθους επιστημονικών συγγραμμάτων και ερευνητικών
άρθρων σε έγκυρα διεθνή περιοδικά με κριτές, με αξιόλογη διδακτική
εμπειρία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών,
εξειδικευμένα σεμινάρια και με σημαντικό αριθμό διαλέξεων σε ελληνικά
και διεθνή συνέδρια, ενώ έχει και σημαντική συμμετοχή ως ερευνητής σε
ανταγωνίστηκα ευρωπαϊκά και εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα.


