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ΔΙΝΟΥΝ 
ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ 

ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

υτικά ενεργειακά ροφή-

ματα, έτοιμα προς μα-

γείρεμα γεύματα, πάστα 

ζυμωμένων φασολιών 

και καινοτόμα μπισκό-

τα, αποτελούν νεανικές εμπνεύσεις 

των φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευ-

τικών Ιδρυμάτων της Χώρας που 

βραβεύτηκαν στο πλαίσιο του 9ου 

Εθνικού Διαγωνισμού Οικολογικών 

-Καινοτόμων Προϊόντων Διατροφής 

ECOTROPHELIA 2019. Άξιες αναφο-

ράς είναι οι προσπάθειες των φοιτη-

τριών και φοιτητών και των καθηγη-

τών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το 

οποίο όλα αυτά τα χρόνια που οργα-

νώνεται ο διαγωνισμός έχει προσφέ-

ρει 22 καινοτόμα προϊόντα.

Ο διαγωνισμός που διοργανώνεται 

εδώ και εννιά χρόνια, από τον Σύν-

δεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τρο-

φίμων και Ποτών (ΣΕΒΤ), έληξε φέτος 

με την πρόταση του Γεωπονικού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών, «GReatings» να 

αποσπά το πρώτο βραβείο. 

Με ελληνικές συνταγές
Πρόκειται για ένα προϊόν γευστικό 

και οικολογικό, βασισμένο σε παρα-

δοσιακές ελληνικές συνταγές. 

Αποξηραμένες φακές, τραχανάς με 

σάλτσα ντομάτας και χαλβάς από σι-

μιγδάλι είναι οι συνταγές που χά-

ρισαν δύο βραβεία στην ομάδα του 

τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και 

Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ, 

το πρώτο αλλά και την τιμητική διά-

κριση για το καλύτερο πλάνο μάρκε-

τινγκ και εμπορίας.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Εθνι-

κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με τους 

φοιτητές της Σχολής Χημικών Μη-

Ελληνικές πρώτες ύλες εμπνέουν φοιτητές από 15 Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα της χώρας που ακονίζουν τα μυαλά τους όσο 

ετοιμάζονται για τη βιομηχανία τροφίμων, μέσω της συμμετοχής 
τους στο διαγωνισμό ECOTROPHELIA

Φ

Φοιτητές με όραμα 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Από το 2011 μέχρι σήμερα, πε-
ρισσότεροι από 400 φοιτητές, από 
15 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της 
χώρας, έχουν συμμετάσχει στο 
Διαγωνισμό.

[© ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ]



22 23ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι ΣΕ Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι Σ

χανικών να σχεδιάζουν τα καινο-

τόμα μπισκότα Coofie, πλούσια σε 

ίνες, χωρίς γλουτένη και λακτόζη. 

Το τρίτο βραβείο πήγε στην πάστα 

ζυμωμένων φασολιών με ελαιόλα-

δο της ομάδας φοιτητών του Χαρο-

κόπειου Πανεπιστημίου.

Τιμητική διάκριση για την καλύτερη 

παρουσίαση, πήρε και το Robustus, 

ένα καινοτόμο ενεργειακό ποτό με 

χυμό ροδιού, χαρουπόμελο, εκχυλί-

σματα φύλλων, ασπροθύμαρου, λε-

βάντας και αιθέριο έλαιο μέντας.

Πάνω από 400 φοιτητές 
στο κυνήγι της καινοτομίας
Ας σημειωθεί πως από το 2011 μέχρι 

σήμερα, περισσότεροι από 400 φοι-

τητές, από 15 Πανεπιστημιακά Ιδρύ-

ματα της χώρας, έχουν συμμετάσχει 

στο Διαγωνισμό, δημιουργώντας και 

προσφέροντας στη Βιομηχανία Τρο-

φίμων περισσότερα από 80 καινοτόμα 

προϊόντα διατροφής με στοιχεία οικο-

λογικής καινοτομίας. Η διοργάνωση 

του Διαγωνισμού για εννέα χρόνια 

και το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέ-

ρον των φοιτητών να συμμετάσχουν 

υποδηλώνουν την επιτυχία του θε-

σμού και την αναγνωρισιμότητά του 

από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. 

Επιπλέον, οι σημαντικές διακρίσεις σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο αποδεικνύουν το 

υψηλό επίπεδο των φοιτητών και του 

έμψυχου δυναμικού των εκπαιδευτι-

κών ιδρυμάτων της χώρας μας, που 

ασχολούνται με την έρευνα και προ-

άγουν την καινοτομία.

Ευρωπαϊκές διακρίσεις 
για τις ελληνικές ομάδες
Η νικήτρια ομάδα του Εθνικού Δια-

γωνισμού θα συμμετάσχει στη συνέ-

χεια και στον Ευρωπαϊκό Διαγωνι-

σμό ECOTROPHELIA 2019, ο οποίος 

φέτος θα πραγματοποιηθεί στο πλαί-

σιο της Διεθνούς Έκθεσης «ANUGA» 

στην Κολωνία της Γερμανίας, στις 6 

και 7 Οκτωβρίου του 2019, όπου θα 

αντιμετωπίσει τις νικήτριες ομάδες 

των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών 

που θα έχουν αναδειχθεί σε εθνικό 

επίπεδο. Ας σημειωθεί πως στο πα-

ρελθόν ελληνικές ομάδες έχουν δι-

ακριθεί τρεις φορές στον αντίστοιχο 

ευρωπαϊκό διαγωνισμό, κατακτώντας 

δύο χρυσά και ένα αργυρό βραβείο.

Στο παρελθόν ελληνικές 
ομάδες έχουν διακριθεί 
τρεις φορές στον 
αντίστοιχο ευρωπαϊκό 
διαγωνισμό

Η ΛΗΜΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
«GREATINGS» ΜΕ ΤΡΑΧΑΝΑ

Η ΟΜΆΔΆ των φοιτητών και φοιτη-

τριών του Τμήματος Επιστήμης Τρο-

φίμων και Διατροφής Ανθρώπου του 

ΓΠΑ, συνέλαβε την ιδέα ενός προϊ-

όντος για ένα έτοιμο προς μαγείρε-

μα γεύμα, με αναφορές στην παρά-

δοση μέσω ελληνικών συνταγών, σε 

μια μικρή συσκευασία. Αυτά τα χαρα-

κτηριστικά χάρισαν την νίκη.

ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ

Η ΙΔΈΆ του Coofie ήταν να παραχθεί 

ένα υγιεινό σνακ με εξαιρετική γεύ-

ση από μοναδικές φυσικές πρώτες 

ύλες. Λαμπρά μυαλά από τη Σχολή 

Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, αξιο-

ποίησαν εναλλακτικά άλευρα, όπως 

άλευρο βρώμης, καλαμποκιού και 

ρεβιθιού, που ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις.

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΣΤΑ ΦΑΣΟΛΙΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ «HOLI BEAN» που 

σχεδίασαν τρεις φοιτήτριες του 

Χαροκόπειου Πανεπιστημίου απέ-

σπασε την τρίτη θέση. Είναι μια 

πάστα ζυμωμένων φασολιών με 

ελαιόλαδο που έχει αντιθρομβω-

τικές και αντιοξειδωτικές ιδιότη-

τες. Πρόκειται για ένα προϊόν που 

απευθύνεται στο vegan κοινό. 

Υπόδειγμα εκπαιδευτικού ιδρύ-

ματος με κατεύθυνση την αγορά.

Μια κοινότητα γνώσης, καινο-

τομίας και ευφυούς επιχειρη-

ματικότητας συνιστά το Τμήμα 

Επιστήμης Τροφίμων και Διατρο-

φής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

το οποίο συμμετέχει στον διαγω-

νισμό ECOTROPHELIA από τα 

πρώτα του βήματα στην Ελλάδα, 

αποσπώντας βραβεύσεις κάθε 

χρονιά. Έτσι και φέτος, η λίστα 

με τα βραβευμένα στον Διαγωνι-

σμό προϊόντα επεκτείνεται για το 

Τμήμα, αφού η ομάδα της Κατε-

ρίνας Καπόλου, της Ελένης-Άν-

νας Κοκκώνη και της Αλίκης Κο-

λακλίδη, υπό την επίβλεψη του 

επίκουρου καθηγητή Διατροφής 

του Ανθρώπου Αντώνη Κουτελι-

δάκη, απέσπασε το βραβείο για 

την καλύτερη παρουσίαση με το 

προϊόν Robustus.

Πίσω από τις ακούραστες προ-

σπάθειες του Τμήματος βρίσκε-

ται ο αναπληρωτής καθηγητής 

Διοίκησης Καινοτομίας στις Επι-

χειρήσεις Τροφίμων, Δημήτρης 

Σκάλκος. Οι προσπάθειες του 

ιδίου και του τμήματος, το οποίο 

φέτος κατάφερε να συμμετά-

σχει στον διαγωνισμό χωρίς την 

υποστήριξη εταιρειών για πρώτη 

φορά, είναι άξιες αναφοράς αν 

αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται 

για ένα νεοσύστατο τμήμα, που 

συγκροτήθηκε μόλις το 2009.

«Οι διακρίσεις φοιτητών και φοι-

τητριών μας σε πληθώρα αντα-

γωνιστικών δραστηριοτήτων 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

αλλά και τα πολύ ικανοποιητικά 

αποτελέσματα της έρευνας για 

την επαγγελματική αποκατάστα-

ση των αποφοίτων μας ακόμη 

και σε περίοδο μέγιστης οικονο-

μικής κρίσης, αποτελούν εναργή 

απόδειξη της επιβράβευσης του 

Πανεπιστημίου μας» υποστήριξε 

ο Καθηγητής Χαράλαμπος Σκια-

νής, Αντιπρύτανης του Πανεπι-

στημίου Αιγαίου. 

Το Τμήμα Επιστήμης 
Τροφίμων και 
Διατροφής του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου. 
είναι ένα σχστικά 
νεοσύστατο τμήμα, 
που συγκροτήθηκε 
μόλις το 2009.

Πίσω από τις ακούραστες προσπάθειες του Τμήματος βρίσκεται ο αναπληρωτής καθηγητής  
Διοίκησης Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις Τροφίμων, Δημήτρης Σκάλκος (δεξιά).

ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ


