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Πρόγραμμα Εργαστηρίου
10:00- 10:15 Προσέλευση
10:15-10:20 Χαιρετισμός από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
10:15-11:00 Παρουσίαση με θέμα: «Τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία
ελληνικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών», από τη Δρ. Ελένη
Μαλούπα
11:00-11:15 Παρουσίαση βιβλίου: «Με… Νου αρωματόκηπος και ευεξία» των
συγγραφέων Μ. Στικούδη, Δ. Λάζαρη, Ν. Κρίγκα και Ε. Μαλούπα,
από τη Δρ. Ελένη Μαλούπα
11:15-12:00 Παρουσίαση «Καλλιεργώ και σερβίρω αρωματικά-φαρμακευτικά
φυτά» και γευσιγνωσία με Ελληνικά ροφήματα, από τον κ. Γιάννη
Ζαλίδα της εταιρείας “AROMATEACA”.
12:00-13:00 Παρασκευή θεραπευτικού προϊόντος με αιθέρια έλαια.

Δείτε Περίληψη 

Περίληψη

Ο κλάδος των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών τα τελευταία χρόνια
παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και
στον τομέα της μεταποίησης. Βασική προϋπόθεση, όμως, είναι ο σωστός σχεδιασμός
και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος. Το μεγάλο επιχειρηματικό
πλεονέκτημα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι ότι παρέχουν τη
δυνατότητα από ένα είδος να παραχθούν πολλά εμπορικά προϊόντα.
Η τυποποίηση των αρωματικών φυτών και των προϊόντων τους διευκολύνει την
εμπορία τους και διασφαλίζει τον καταναλωτή. Η απόδοση ταυτότητας μέσα από τη
διαδικασία της τυποποίησης συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων αρωματικών φυτών και σχετίζεται με την αποδοχή της εμπορικής
ονομασίας του προϊόντος. Επιπλέον, με τη μεταποίηση αυτών αυξάνονται οι
προοπτικές διάθεσης των προϊόντων, παράγονται προϊόντα πολλαπλάσιας αξίας και
αυξάνεται η διατηρησιμότητά τους. Ταυτόχρονα, ο καταναλωτής αποκτά
περισσότερες επιλογές.
Στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν τα θέματα της τυποποίησης και της μεταποίησης
των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών καθώς, επίσης, και το παράδειγμα μιας
μικρής οικογενειακής επιχείρησης, που η πολύχρονη ενασχόληση της με τις
καλλιέργειες αυτές και η διαφοροποίηση των αγροτικών προϊόντων, την οδήγησε σε
κέντρο καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων από την ελληνική φύση.
Προσκαλείστε να παρακολουθήσετε το Εργαστήρι.

