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Γηεζλήο Σπλεξγαζία 

• ALUN-CO BARILOCHE S.R.L., θπζηθό κεηαιιηθό λεξό από πεγέο ηεο 

Παηαγνλίαο. 

Η AlunCo είλαη κηα εηαηξεία απφ ηελ Παηαγνλία ηεο Αξγεληηλήο πνπ δηαζέηεη ζηελ 

αγνξά κεηαιιηθφ λεξφ απφ κηα πεγή πνπ βξίζθεηαη ζηα πεξίρσξα ηνπ Bariloche, ηεο 

επαξρίαο ηνπ Rio Negro. Οη νξπθηέο ηνπ ηδηφηεηεο μερσξίδνπλ θαη είλαη πεξηδήηεηεο 

ζηνλ θφζκν. 

Η ξνή ηνπ λεξνχ αλαδχεηαη θπζηθά απφ έλαλ ππφγεην πδξνθφξν νξίδνληα ζε 

εθηηκψκελν βάζνο 200κ., κε κηα ζεξκνθξαζία κεηαμχ 4ºC θαη 6ºC θαη φγθν θαηά κέζν 

φξν 6,2 ιίηξα αλά δεπηεξφιεπην. Δίλαη θξπζηαιιηθφ λεξφ, κε νπδέηεξν Ph, πινχζην ζε 

δηηηαλζξαθηθφ αζβέζηην θαη κεδεληθή πεξηεθηηθφηεηα ζε λάηξην. 

Με πηζηνπνίεζε HACCP, έρεη εηήζηα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα δέθα εθαηνκκπξίσλ 

θηαιψλ ησλ 600 cm3, αιιά ε πεγή έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξάγεη ζαξάληα θνξέο 

πεξηζζφηεξν, γηα ην ιφγν απηφ, ε εηαηξεία εξγάδεηαη επί ηνπ παξφληνο γηα ηελ επέθηαζε 

ηεο παξαγσγηθήο ηεο ηθαλφηεηαο. 

Τν AlunCo είλαη ην εκπνξηθφ ζήκα ηεο, πνπ ζηε γιψζζα ησλ Μαπνχηζε ζεκαίλεη 

«αληαλάθιαζε ηνπ λεξνχ» θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ νπζία ηεο γεχζεο ηεο Παηαγνλίαο. 

Οη ζπζθεπαζίεο αλζξαθνχρνπ θαη κε αλζξαθνχρνπ λεξνχ είλαη νη αθφινπζεο: 

Σεηξά pet 600 cm3, 1500 cm3 θαη κπηηφλη 6.500 cm3 ρσξίο αλζξαθηθφ, 

Σεηξά γπαιί  500 cm3 

Σεηξά Bag in box 10 ιίηξα ρσξίο αλζξαθηθφ. 

Τν INTI παξείρε ηελ απαξαίηεηε ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε HACCP, κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ε εηαηξεία κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ πνηφηεηα, κηα ππνρξεσηηθή απαίηεζε 

γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνίεζεο EQM "Emiret Qualiti Mark" θαη έηζη λα κπνξέζεη λα 

θηάζεη ζηε Μέζε Αλαηνιή. 



Ο Franco D´Benedetto, εκπνξηθφο δηεπζπληήο, ζρνιηάδεη: 

«Η πεγή καο θαζνξίδεη ηελ νπζία καο. Η θηινζνθία ηεο AlunCo, βαζίδεηαη ζηελ 

ελπδάησζε θαη ηελ δηαηξνθή, πξνηεξαηφηεηα  καο είλαη ε θξνληίδα ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

θαη ε πγεία φισλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε παξέρνληαο πνηνηηθφ, πγηεηλφ θαη ζξεπηηθφ 

λεξφ. 

Η AlunCo πξνβάιιεη ηελ Παηαγνλία θαη έρεη σο ζηφρν ηηο εμαγσγέο, ιφγσ ηεο 

ηερλνγλσζίαο κε βάζε ηελ θαηάθηεζε λέσλ αγνξψλ, ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζε 

δηαθνξεηηθέο αγνξέο θαη ηελ δπλαηφηεηα απφθηεζεο ησλ απαηηνχκελσλ πηζηνπνηήζεσλ 

άιισλ θξαηψλ». 

Τν λεξό έρεη δήηεζε ζηηο πέληε επείξνπο θαη απηή ηε ζηηγκή ε εηαηξεία ζρεδηάδεη 

λα εηζέιζεη ζηηο αγνξέο ηεο Βξαδηιίαο, ηεο Χηιήο, ηεο Απζηξαιίαο, ηωλ Ηλωκέλωλ 

Πνιηηεηώλ θαη ηωλ Ηλωκέλωλ Αξαβηθώλ Δκηξάηωλ. 

«Δλαξκνλίδνπκε ην λεξό ζην εξγνζηάζηό καο αθνινπζώληαο ηηο αξρέο ηεο ζεωξίαο 

ηνπ Masaru Emoto (Ιάπσλαο ζπγγξαθέαο πνπ έγξαςε φηη « νη ιέμεηο, νη πξνηάζεηο, νη 

ήρνη θαη νη ζθέςεηο πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο έλαλ φγθν λεξνχ επεξεάδνπλ ηελ 

θξπζηαιινδνκή ηνπ λεξνχ.»), κηα δηαδηθαζία πνπ θακία εηαηξεία δελ 

πξαγκαηνπνηεί, βάδνληαο κνπζηθή ζην λεξό ζηηο δεμακελέο ώζηε λα εμνηθνλνκεί 

ηελ ελέξγεηα πνπ έρεη ζηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

Η AlunCo, εθηφο απφ ην φηη έρεη έλα premium πξντφλ, έρεη κηα αμηνζεκείσηε 

πξνζέγγηζε θαη κηα θηινζνθία. Πηζηνπνηνχκαζηε σο εηαηξεία Β ζε δηεζλέο επίπεδν, ε 

νπνία δελ έρεη κφλν νηθνλνκηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν. 

Η θαηαλάισζε θαζαξνχ λεξνχ παγθνζκίσο έρεη εθζεηηθή αχμεζε. Δίλαη ζεκαληηθό λα 

ζεκεηωζεί όηη ην λεξό ηεο Παηαγνλίαο δελ θαηαλαιώλεηαη αθόκα ζηνλ θόζκν θαη 

ην δηθό καο είλαη πινύζην ζε αλζξαθηθό άιαο, αζβέζηην, καγλήζην, θάιην, θζόξην, 

ζειήλην, κε νπδέηεξν PH θαη ρωξίο πεξηεθηηθόηεηα ριωξίνπ ή λαηξίνπ (0%). Γηα 

ην ιφγν απηφ, εηδηθνί ηξνθίκσλ απφ φιν ηνλ θφζκν ζπκθσλνχλ φηη φια απηά ηα νθέιε 

ην θαζηζηνχλ ηδαληθφ ζπκπιήξσκα γηα ηε δηαηήξεζε κηαο πγηεηλήο θαη ηζνξξνπεκέλεο 

δηαηξνθήο», θαηαιήγεη ν Franco D' Benedetto. 

ΓΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ (NCM) 

- 2201.10.00 / Νεξά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κεηαιιηθά θαη ηα αεξηνχρα 

λεξά, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ ή αξσκαηηζκέλα, πάγν ή ρηφλη.  

 

 

 

 

 

 



• ARTE DULCE S.A., alfajor  εμαγσγέο γθνπξκέ ηξνθίκσλ. 

Απφ ηελ πφιε Lomas de Zamora ηνπ Μπνπέλνο Άηξεο, ε Arte Dulce εηδηθεχεηαη ζε έλα 

πνιηηηζηηθφ πξντφλ ηεο Αξγεληηλήο: Alfajor Premium Gourmet πνπ δηαηίζεηαη ζηελ 

αγνξά κε ηελ επσλπκία «Cielos Pampeanos». 

Απηφ ην παξαδνζηαθφ πξντφλ έρεη ηελ πηζηνπνίεζε Sello Alimentos Argentinos 

(Σθξαγίδα Αξγεληίληθνπ Τξνθίκνπ) απφ ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηελ 

πηζηνπνίεζε Sello Marca País (Σθξαγίδα Δγρψξηαο Μάξθαο) απφ ην Υπνπξγείν 

Τνπξηζκνχ θαη ηελ πηζηνπνίεζε Sello Argentinas al Mundo (Σθξαγηδα Αξγεληηλή ζηνλ 

Κφζκν) απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δπελδχζεσλ θαη Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αξγεληηλήο (AAICI), 

ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ην Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Γηεζλνχο Δκπνξίνπ θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

Αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη, ιόγω ηεο πνηόηεηαο ηωλ πξώηωλ πιώλ ηνπ θαη ηωλ 

πηζηνπνηήζεωλ απηό ην πξνϊόλ έρεη θαηαρωξεζεί ωο Alfajor Premium Gourmet. 

Η παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ πελήληα ρηιηάδσλ εκεξήζησλ κνλάδσλ ρσξίδεηαη ζηηο 

αθφινπζεο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

- Alfajores εκη-πηθξήο ζνθνιάηαο κε γέκηζε dulce de leche, 

- Alfajores κε ιεπθή ζνθνιάηα, κε γέκηζε dulce de leche, 

- Αlfajores θαιακπνθάιεπξνπ, κε γέκηζε dulce de leche, 

- Mini alfajores ζνθνιάηαο θαη mini alfajores θαιακπνθάιεπξνπ. 

Τα κεγέζε ηνπο κπνξεί λα είλαη 50 γξ. ή mini alfajores 25 γξ. ζπζθεπαζκέλν ζε flow 

pack, ζπζθεπαζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ ηνπξηζκφ, έξρνληαη ζε θνπηηά ησλ 3, 6, 12 ή 18 

ηεκαρίσλ, θνπηηά master γηα 100 ή 200 ηεκάρηα. Οη mini alfajores δηαηίζεληαη ζε θνπηηά 

ησλ 24 ηεκαρίσλ ή ρχκα ησλ  200. 

Τν εκβιεκαηηθφ πξντφλ είλαη νη alfajores θαιακπνθάιεπξνπ, κε γέκηζε dulce de leche, 

αθνχ πξνζαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο επνρέο. 

Τν INTI κε ειέγρνπο θαη δνθηκέο εμέηαζε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο ζε πηήζε γηα 

λα δηαζθαιίζεη φηη ζα θηάζεη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ζηε ρψξα πξννξηζκνχ. Δπίζεο 

επαιήζεπζε φηη ε ζπζθεπαζία ηνπ ζπκκνξθσλφηαλ κε ηνπο θαλνληζκνχο εμαγσγψλ, νη 

νπνίνη δηαζθαιίδνπλ ηελ άξηζηε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, επηηπγράλνληαο έηζη ηελ 

πξφζβαζε ζε δηάθνξεο δηεζλείο αγνξέο. 

 «Δίκαζηε ε πξψηε εηαηξεία πνπ παξάγεη premium alfajor. Όηαλ νη άλζξσπνη 

κεηαλάζηεπαλ θαη είραλ ηελ αλάγθε λα ζπκεζνχλ ηε ρψξα ζηελ νπνία είραλ δήζεη, ηελ 

δπλαηφηεηα λα δνθηκάζνπλ ηα πξντφληα καο. Ξεθηλήζακε λα εμάγνπκε ην 2009, όηαλ 

θαλείο δελ εμήγαγε alfajores αληίζηνηρεο πνηόηεηαο, δειαδή ήκαζηαλ νη πξώηνη 

πνπ εμάγακε premium alfajores ζην θόζκν. 

Η µέζε δηνίθεζε ζηειερώλεηαη  από γπλαίθεο επηθεθαιήο. Με έµθαζε ζηελ 

πξννπηηθή ηεο δηάζηαζεο ηωλ θύιωλ, έρνπκε πξωηόθνιια όρη κόλν θαιώλ 

πξαθηηθώλ αιιά θαιήο ζπλύπαξμεο. Δξγαδόκαζηε ζύκθωλα κε ηελ αηδέληα ηνπ 

2030 θξνληίδνληαο ην πεξηβάιινλ. Σηφρνο καο είλαη ε αιιειεγγχε, γηα παξάδεηγκα, 

θάζε Οθηψβξην, δηεμάγνπκε κηα θακπάληα αιιειεγγχεο κε ηo ξνδ alfajor κε επηθάιπςε 



ιεπθήο ζνθνιάηαο, ηo κνλαδηθφ alfajor απηνχ ηνπ ζηπι ζηνλ θφζκν. Τα έζνδα 

πξννξίδνληαη γηα ην Ίδξπκα «Rosas del Plata» γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

καζηνχ κέζσ ηεο θσπειαζίαο. 

Τεξνχκε ηηο «Αξρέο γηα ηελ Δλδπλάκσζε ησλ Γπλαηθψλ – Women's Empowerment 

Principles» (#WEPS), κηα πξσηνβνπιία ηνπ πξνγξάκκαηνο Win-Win πνπ πινπνηείηαη 

απφ ηα Ηλσκέλα Έζλε Γπλαηθψλ, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηε Γηεζλή Οξγάλσζε 

Δξγαζίαο ΓΟΔ θαη ην Οηθνπκεληθφ Σχκθσλν ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ». 

Silvia Chus, ζπληδξχηξηα δηεπζχληξηα. 

Η εηαηξεία εμάγεη ήδε ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε, ηε Βξαδηιία, ηε Χηιή, ηελ 

Κνινκβία, ην Πεξνύ, ηε Βνιηβία θαη ζέιεη λα εηζέιζεη ζηηο αγνξέο ηωλ Ηλωκέλωλ 

Πνιηηεηώλ θαη ηνπ Μεμηθνύ. 

Έρεη θεξδίζεη ηα αθφινπζα βξαβεία, ΟΗΕ Γςναίκερ (UN Women), γηα ηελ ηζφηεηα 

θχινπ ην 2019. Οικογενειακή επισείπηση με επικευαλήρ γςναίκερ στιρ εξαγωγέρ, 

βξαβεπκέλε απφ ην Ιλζηηηνχην Μηθξνκεζαίαο Δπηρείξεζε 2021. Τν βξαβείν Pallas 

Atenea γηα ηε δηαρείξηζε επηρεηξήζεσλ, πνπ ηεο απνλεκήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γπλαηθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ θαη Δπαγγεικαηηψλ ηεο Αξγεληηλήο 2021. 

Τα alfajores Cielos Pampeanos παξαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ειέγρνπ 

πνηφηεηαο ηξνθίκσλ, ηθαλνπνηνχλ ηηο αηζζήζεηο, θηηάρλνληαη κε εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο 

πξψηεο χιεο. Γελ πεξηέρνπλ ζπληεξεηηθά ή πξφζζεηα. είλαη κηα ζνθνιάηα κε 70% 

θαθάν, ιηθέξ κε εθιεπηπζκέλν άξσκα, κε άθζνλν dulce de leche ρσξίο ιαθηφδε 

ηπιηγκέλν ζε κπηζθφην κε απαιή γεχζε ιεκνληνχ. Όια απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα έλα 

ηέιεην κείγκα αξγεληίληθεο παξάδνζεο πνπ κπνξείηε λα απνιαχζεηε θαη λα κνηξαζηείηε 

κε ηνπο άιινπο. 

«Ο θαηαλαισηήο κάο επηιέγεη γηαηί είλαη έλα πγηεηλφ πξντφλ κε επγελή ζπζηαηηθά. Σην 

εμσηεξηθφ κάο επηιέγνπλ γηαηί ε alfajor είλαη έλαο εκβιεκαηηθφο πνιηηηζηηθφο 

πξεζβεπηήο ηεο Αξγεληηλήο θαη πνιινί Αξγεληηλνί ιφγσ λνζηαιγίαο επηζπκνχλ λα 

έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε απηφ ην πξντφλ», θαηαιήγεη ε Silvia Chus. 

• ΓΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ (NCM) 

-1950.90 / Πξντφληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο ή κπηζθνηνπνηίαο, έζησ θαη κε 

πξνζζήθε θαθάνπ.  

 

 

 

 

 

 



 

 

• PARALELO 42 S.A., βηνινγηθά γιπθά, γεχζεηο απφ ηελ Παηαγνλία 

Οη εγθαηαζηάζεηο βξίζθνληαη ζην Lago Puelo, ζηελ επαξρία ηνπ Chubut, ζε κηα απφ ηηο 

θνηιάδεο ηεο Πεξηθέξεηαο ησλ Άλδεσλ ηνπ Παξαιιήινπ 42, ζηελ θαξδηά ηεο 

Παηαγνλίαο. Υπάξρεη έλα επλντθφ κηθξνθιίκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα εθιεθηψλ θξνχησλ 

φπσο ζκένπξα, βαηφκνπξα, ζηαθίδεο, βαηφκνπξα, βχζζηλα θαη θεξάζηα. Η εηαηξεία 

παξάγεη εθιεθηά γιπθά απφ θξνχηα θαη βηνινγηθέο θνλζέξβεο θξνχησλ ζε ζηξφπη. 

Τν 80% ηεο παξαγωγήο είλαη βηνινγηθή, απνηειείηαη από 56% θξνύηα θαη 44% 

δάραξε. Αληίζεηα, ηα πξνϊόληα light πεξηέρνπλ 70% θξνύηα θαη έρνπλ γιπθαληηθά 

θξνπθηόδε θαη ζηέβηα. Όια ηα πξνϊόληα είλαη θαηάιιεια γηα άηνκα πνπ πάζρνπλ 

από θνηιηνθάθε (δπζαλεμία ζηε γινπηέλε), αθνύ θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπ LAPDI 

(Αξγεληηλή Λίγθα γηα ηελ Πξνζηαζία ηωλ Γηαβεηηθώλ). 

Η εηαηξεία εκπνξεχεηαη ηα πξντφληα ηεο κέζσ ηεο επσλπκίαο Dulces Masseube. 

Αλάκεζά ηνπο ε ζεηξά βηνινγηθψλ γιπθψλ κε: βαηφκνπξν, θαζίο (άγξην 

θξαγθνζηάθπιν), βαηφκνπξν, θξάνπια θαη βνηαληθφ ηξηαληάθπιιν. Μέζα ζηα θπζηθά 

γιπθά, κπνξνχκε λα βξνχκε βαηφκνπξα, θαιαθάηεο, καχξν θεξάζη, ζακπνχθν θαη 

βχζζηλν. Όια απηά ηα πξντφληα παξαζθεπάδνληαη ζε δνρεία ησλ 45 γξ., 212 γξ., 350 

γξ. θαη 900 γξ. 

Τα light γιπθά, εγθεθξηκέλα απφ ην LAPDI, είλαη απφ ζκένπξα, βνηαληθά 

ηξηαληάθπιια, κχξηηια, θξάνπιεο, βαηφκνπξα θαη θξνχηα ηνπ δάζνπο ζπζθεπαζκέλα 

ζε βάδα 45 γξ. θαη 260 γξ. Τα θπζηθά βηνινγηθά θξνχηα ζε ζηξφπη είλαη  βαηφκνπξα, 

κχξηηια θαη θξνχηα ηνπ δάζνπο. Τα πεξηζζφηεξα θπζηθά θξνχηα είλαη καχξα θεξάζηα 

ζπζθεπαζκέλα ζε βάδα ησλ 700 γξακκαξίσλ. 

Τν INTI, απφ ην Τκήκα Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ ηεο Παηαγνλίαο, δηελεξγεί ειέγρνπο ζην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο ηξνθίκσλ. 

Με παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα εθαηφ ρηιηάδσλ κνλάδσλ ην κήλα ε Paralelo 42 

εξγάδεηαη ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Points), OIA (International Agricultural Organization) & IFOAM Organic 

International, GLUTEN-FREE; LAPDI (Καηάιιειν γηα δηαβεηηθνχο) θαη  

πηζηνπνηεκέλν σο kosher πξντφλ.  

Απηήλ ηε ζηηγκή θαηαρωξνύλ ηα πξνϊόληα ηνπο ζηνλ Παλακά θαη ζε άιιεο ρώξεο 

ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο δεδνκέλνπ όηη είλαη κηα πεξηνρή όπνπ ππάξρεη έληνλε 

δήηεζε ηεο light θαη νξγαληθήο γξακκήο, πνπ ζπλερώο αλαπηύζζεηαη. 

Μεηαμχ ησλ θχξησλ πειαηψλ ηεο, κεηαμχ άιισλ, είλαη θαη ηα μελνδνρεία Sheraton, 

Plaza Hotel, Sofitel, Faena, Llao Llao θαη Correntoso. 

Η πεξηνρή Valle del Medio, όπνπ θαιιηεξγνύληαη ηα θξνύηα, έρεη πηζηνπνηεζεί από 

ην 1998 ωο βηνινγηθή από ηνλ Γηεζλή Γεωξγηθό Οξγαληζκό γηα ηελ παξαγωγή 

εθιεθηώλ θξνύηωλ. Δπηπιένλ, ηνλ Ινύλην ηνπ 2014 πέξαζε ζηελ ηζηνξία ωο ν 



πξώηνο παγθνζκίωο παξαγωγόο ζκένπξωλ, θαζίο (άγξην θξαγθνζηάθπιν) θαη 

θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο γηα ηελ απόθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο Fair Trade πνπ 

ρνξεγείηαη από ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκό Δηηθεηνπνίεζεο Γίθαηνπ θαη Αιιειέγγπνπ 

Δκπνξίνπ. 

Ο Nicolás Lanusse, εκπνξηθφο δηεπζπληήο δηαβεβαηψλεη: «Οη πειάηεο καο, κάο 

επηιέγνπλ αξρηθά ιφγσ ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο εμαίζηαο γεχζεο ησλ πξντφλησλ θαη 

δεχηεξνλ γηα ηελ παξνπζίαζε. 

Δίκαζηε θνξπθαία εηαηξεία ζηε ρψξα ζηελ παξαγσγή βηνηερληθψλ πξντφλησλ, αιιά 

δνπιεχνπκε κε εμαηξεηηθή ηερλνινγία θαη έρνπκε ζθξαγίδεο πνπ εγγπψληαη ηε 

δέζκεπζή καο κε ην πεξηβάιινλ, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε. 

ΓΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ HS (NCM) 

-2007.99.10 / Γιπθά θνπηαιηνχ, δειέ, καξκειάδεο, πνιηνί θαη πάζηεο θαξπψλ θαη 

θξνχησλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βξάζηκν, κε ή ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ 

γιπθαληηθψλ. 

 

• Γηεζλήο ηερληθή ζπλεξγαζίαο 

Αθνινπζψληαο ηηο παγθφζκηεο ηάζεηο ζηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηξνθίκσλ, ην INTI 

ζπκκεηείρε ζε αληηπξνζσπεία ηεο Ιζπαλίαο -πξνζθεθιεκέλε απφ ην Υπνπξγείν 

Παξαγσγήο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Salta- γηα λα ζπλνδεχζεη κηα ηερληθή 

απνζηνιή κε ζέκα "Αιεχξη νζπξίσλ", κε ηελ πξνυπφζεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηερλνινγηθή επηηήξεζε γηα ηελ επεμεξγαζία νζπξίσλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ζην πιαίζην ηεο Έθζεζεο Alimentar Barcelona.  

Η θαηεγνξία νζπξίσλ πεξηιακβάλεη αξθεηά είδε πνπ δηαθξίλνληαη απφ ηελ πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζηδήξνπ θαη πνιχ θαιήο πνηφηεηαο πξσηεΐλεο, παξέρνληαο νθέιε γηα 

ηελ πγεία. Υπάξρνπλ κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη κηα δίαηηα πνπ βαζίδεηαη ζηα φζπξηα θαη 

ζηα δεκεηξηαθά έρεη ηηο ίδηεο ζξεπηηθέο αμίεο κε κηα δσηθή δηαηξνθή. Τα φζπξηα 

παξέρνπλ επίζεο πδαηάλζξαθεο, ίλεο, αζβέζηην, θάιην, καγλήζην θαη βηηακίλεο Β.  

Λφγσ ηνπ εχξνπο ηεο ζρέζεο κε ηζπαληθά εξεπλεηηθά θέληξα (CNA, IRTA, Ainia, 

Eurecat θαη DFactory) πνπ απνηεινχλ αλαθνξέο ζηελ αιπζίδα επεμεξγαζίαο νζπξίσλ, 

επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ πξσηετλψλ, εληζρχνληαο ην φξακα γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ γξακκψλ θαηλνηνκίαο γηα ηνλ θιάδν, θαζψο θαη ηελ απφθηεζε 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη θπηηθψλ ηξνθίκσλ, δειαδή απφ θπηηθέο πεγέο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο βηψζηκεο αλάπηπμεο (SDGs). Οη δηαθνξεηηθέο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνπ παξαζθεπάδνληαη κε αιεχξη 

νζπξίσλ, φπσο δπκαξηθά ή αξηνζθεπάζκαηα, ζα κπνξνχζαλ λα θαηαλαισζνχλ απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο βίγθαλ θαη ρνξηνθάγνπο, αθφκε θαη λα πξνκεζεχνπλ ζλαθ κπαξ θαη 

ηξαπεδαξίεο κε βξέθε ζε επάισηε θαηάζηαζε. 

 

 



 

 

• Οη δπλαηόηεηεο ηνπ INTI ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

Η θαηλνηφκνο ηερλνινγία DIC απνηειείηαη απφ ζεξκνκεραληθή επεμεξγαζία πςειήο 

ζεξκνθξαζίαο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε κία ζηηγκηαία 

απνζπκπίεζε ζε θελφ, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηξνπνπνίεζε ηεο δνκήο ηνπ 

ηξνθίκνπ ρσξίο λα αιινηψζεη ηηο θπζηθέο ηνπ ηδηφηεηεο.  

Απηή είλαη ε γαιιηθή ηερλνινγία κε ηελ νπνία αζρνιείηαη ην INTI θαη κέζσ ηεο νπνίαο 

ζχληνκα ζα εγθαηαζηήζεη κηα πηινηηθή κνλάδα ζην Luján de Cuyo, Mendoza, γηα λα 

ηελ εθαξκφζεη ζηε δηαδηθαζία αθπδάησζεο ηξνθίκσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία 

Kapselmaker, θαηαζθεπαζηή θαςνπιψλ θαθέ, έλα απφ ηα θαη' εμνρήλ γθνπξκέ 

πξντφληα. Τν INTI ζα παξέρεη ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ 

παξαγσγήο θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη δνθηκέο ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο.  

Η ηερλνινγία παξνπζηάδεη θαιέο πξννπηηθέο γηα ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ ζε φιεο ηηο 

εθαξκνγέο ηεο, θαζψο παξέρεη θηλεηηθέο θαη ελεξγεηαθέο βειηηψζεηο πνπ έρνπλ 

επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο δηαδηθαζίαο, θαη επηπιένλ ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ, 

θαζψο έηζη ζα εμαιεηθφηαλ ε ρξήζε δηαιπηψλ ζηε δηαδηθαζία εθρχιηζεο.  

Αξρηθά, νη πξάζηλνη θφθθνη θαθέ ζα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία γηα αθπδάησζε, 

κεηψλνληαο ηελ πγξαζία ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε αληνρή ηνπο λα κπνξεί λα 

παξαηαζεί πξηλ απφ ην θαβνχξδηζκα. Θα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηε ζρέζε ηηκήο-

πνηφηεηαο. Τα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά ζα αθπδαησζνχλ επίζεο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

πγηεηλψλ ζλαθ ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ απαηηνχλ 

πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο, πγηεηλά θαη αζθαιή. 


