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Το έργο GreQum

Αφορά στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού κρέατος

Λογότυπο του έργου



Ομάδα αριστείας και πιστοποιημένης ποιότητας

• Όμιλος Μπίκας: Μπίκας Α.Ε. και Γ. Μπίκας & ΣΙΑ Ο.Ε. 

• Φάρμα Χαλάστρας Α.Ε.

• Εργαστήριο Ζωοτεχνίας Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 

• Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Κτηνιατρικής 

Σχολής Α.Π.Θ.

• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας  

Συμμετέχοντες



Το όραμά μας

Το Ελληνικό κρέας ποιότητας να αποκτήσει ταυτότητα και 

ουσιαστικό λόγο διάκρισης, επιλογής και πιστότητας. Να 

δώσουμε στον καταναλωτή τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ελληνικού κρέατος ποιότητας, 

βασιζόμενος στην υπεύθυνη ενημέρωση. Να επιλέγει ο 

καταναλωτής το Ελληνικό κρέας ποιότητας εξαιτίας της γνώσης 

που αποκτά για το προϊόν και την υπεροχή που διαπιστώνει από 

τη χρήση του (πιστότητα – loyalty driver). 



Υλοποίηση του οράματος: πελατοκεντρική αντίληψη

Είναι γνωστό και καταγραμμένο το ζητούμενο (megatrend driver) της εντοπιότητας 

και αυθεντικότητας των προϊόντων τροφίμων(local food - authentic food): 

- Επιδιώκουμε την εξειδίκευση και χειροπιαστή ικανοποίηση του ζητούμενου: Ο 

καταναλωτής να αναγνωρίζει και ενημερώνεται άμεσα για τις αντικειμενικές αξίες 

του κρέατος που αγοράζει.

Είναι γνωστό ότι η επανάληψη της αγοράς βασίζεται στην ποιοτική ικανοποίηση 

από τη χρήση του προϊόντος:

- Ο καταναλωτής να λαμβάνει πληροφορίες για το κρέας που αγόρασε, που για 

πρώτη φορά του δίνονται. Έχοντας την ευκαιρία να διαπιστώσει και επιβεβαιώσει 

τις αξίες του, αποφασίζει στο εξής να επιλέγει πιστά το προϊόν. 



Οι στρατηγικοί στόχοι μας

• Nα υποστηριχθεί η παραγωγή ελληνικού κρέατος από 
εκτροφές μηρυκαστικών

• Nα διερευνηθεί η καταλληλότερη μεθοδολογία εμπορικού 
τεμαχισμού, τυποποίησης και συσκευασίας του κρέατος .

• Να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή περαιτέρω 
της γνωστής προτίμησή του στο εντόπιο κρέας: Να 
μετατραπεί σε επιλογή εκείνου του κρέατος που προσφέρει 
συγκεκριμένα στοιχεία αναγνώρισης και διάκρισης.  



Σημασία των στόχων για τον καταναλωτή

• Υποστηρίζεται η ελληνική κτηνοτροφία, η ελληνική οικογένεια. Ο καταναλωτής 

βλέπει την έμπρακτη και ακόμη ονομαστική αναφορά σε ελληνικές φάρμες και σε 

ελληνικές πρακτικές (π.χ. διατροφή με ελληνικές / βιολογικές / ελεύθερες 

καταλοίπων κλπ ζωοτροφές): Αναγνώριση πρακτικών εταιρικής ευθύνης 

• Το κρέας αποκτά ταυτότητα. Αυτή των πρακτικών που προηγήθηκαν στις εκτροφές 

και τις συνθήκες ωρίμανσης και διαχείρισης. Κάθε τυποποιημένο συσκευασμένο 

κομμάτι κρέατος έχει στοιχεία επιλογής: Επιλέγω αυτό που προέρχεται από Ελληνικό 

πρόγραμμα διατροφής (π.χ. αρωματικά φυτά κλπ), ή αυτό από διατροφή π.χ. με 

60% δημητριακά, ή αυτό που έχει πάνω από 20 μέρες ωρίμανσης κλπ.

Η Ελληνικότητα γίνεται πλέον λόγος προτίμησης και πιστότητας.  



Τι κάνουμε στο GreQum

• Καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των ζώων: Στοιχεία 

φυλής, εκτροφής, σύστημα ποιότητας της εκτροφής κλπ.

• Βελτιστοποιούνται οι διαδικασίες διατήρησης, ωρίμανσης, 

συσκευασίας και χρηστικότητας.

• Τα στοιχεία καταγράφονται κωδικοποιημένα σε σύστημα 

γραμμωτού κώδικα (barcode) ή QR για πρόσβαση

• Ο ενδιαφερόμενος, είτε retailer ή πελάτης αποκτά ειδική 

πρόσβαση σε στοιχεία που τον ενδιαφέρουν.



Καινοτόμες δράσεις: Αξονικός τομογράφος

Από την εξέταση των σφάγιων με αξονικό τομογράφο, 

εκλαμβάνονται και καταγράφονται ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του κρέατος. Τα στοιχεία ψηφιοποιούνται με την ανάλυση 

εικόνας και γίνονται συγκρίσιμα (τράπεζα δεδομένων). 



Αποτέλεσμα για τον καταναλωτή

Επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση του κρέατος καθώς προσφέρεται η 

δυνατότητα χαρακτηρισμού ποιοτικών στοιχείων του. Έτσι, το κρέας 

διαβαθμίζεται σε σχέση με  αντικειμενικά στοιχεία ανάπτυξης πρωτεϊνών, 

λιπαρών, υγρασίας, κλπ στοιχεία χημικής του σύστασης. 

Άμεσο αποτέλεσμα είναι η ορθότητα και εξειδίκευση ποιοτικών και 

διατροφικών στοιχείων των συσκευασμένων τεμαχίων: 

«Όλα τα κρέατα δεν είναι ίδια».



Παράδειγμα δράσεων: Ειδικός τεμαχισμός, π.χ. αρνίσιου
Αντίστοιχα βοδινού

Ωμοπλάτη χεράκι

Φιλέτο λαιμού

Παϊδάκια άκοπα

Παϊδάκια “γλυφιτζούρια”

Κιλότο αρνιού

Μεγιστοποίηση χρηστικότητας

Βελτιστοποίηση εκμετάλλευσης



Το αποτέλεσμα για τον καταναλωτή (και τον retailer)

Καταγραφή στοιχείων διάκρισης διαμέσου συστήματος Zebra 
Barcode, Matrix barcode - QR code επί του συσκευασμένου 
τεμαχίου

O καταναλωτής και ο μεταπωλητής / retailer αποκτούν τη 

δυνατότητα να διαβάζουν στοιχεία του κρέατος: Επιλεκτικά, ο 

καθένας έχει πρόσβαση στα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν.



Ο καταναλωτής σαρώνει με το κινητό του και μαθαίνει

Αλάθητη ιχνηλασιμότητα

Την ειδική προέλευση (π.χ. Φάρμες από τη Βέροια)

Ποικιλία – φυλή, στοιχεία διατροφής, κατάταξη σφαγίου, λιποπεριεκτικότητα 

Στοιχεία τυποποίησης: ωρίμανση, συντηρησιμότητα

Προτεινόμενος τρόπο μαγειρέματος 

Η ενημέρωση γίνεται κριτήριο πιστότητας – προτίμησης.



Αποτέλεσμα για τον καταναλωτή

Για κάθε κομμάτι που αγοράζει, ο καταναλωτής μπορεί να ξέρει: 

Από που προέρχεται (π.χ. Φάρμα, περιοχή). 

Πώς προήλθε (π.χ. τρόπος εκτροφής που ακολουθεί η συγκεκριμένη φάρμα). 

Πώς διατηρήθηκε (π.χ. πόσο ώριμο είναι, χρόνος κατανάλωσης για τη 

βελτιστοποιημένη ποιότητά του).

Ποιο είναι το καταλληλότερο μαγείρεμα, ακόμη και προτάσεις συνταγών για 

να το μαγειρέψει, κλπ.: Εργαλείο επιλογής για τα νέα ζευγάρια. 

Ο καταναλωτής επιλέγει και αναπτύσσει πιστότητα. Πλέον αναζητά.



Αποτέλεσμα για τον retailer

Διαφοροποιείται από την υφιστάμενη αγορά – διαθέτει διακριτό προϊόν.

Αγοράζει και διαθέτει τυποποιημένα κομμάτια κρέατος:

Με το μέγιστο χρόνο διατηρησιμότητας / βελτιστοποίηση logistics.

Με χαρακτηρισμένη ποιότητα και χαρακτήρες, ώστε να δημιουργείται 

προστιθέμενη αξία από τη διαφοροποίηση και την επιλογή.

Δημιουργεί ευκαιρίες προσφορών π.χ. προϊόντα περιοχής, προϊόντα για την 

συνταγή της εβδομάδας, διαβαθμίσεις ωρίμανσης, προέλευσης, τρόπου 

εκτροφής. Loyalty βασισμένο στην προέλευση και ειδικά χαρακτηριστικά.



Συνοψίζοντας

• Ελληνικό κρέας ποιότητας 
• Κοπές που ταιριάζουν στην αγορά τυποποιημένου κρέατος 

και με προστιθέμενη αξία 
• Πληροφόρησης, ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση
• Πρόσθετες πληροφορίες για προαγωγή των στοιχείων 

ποιότητας και χαρακτήρων χρήσης 

• (Πανεπιστημιακή πιστοποίηση)
• (Επόμενο βήμα γονιδιακή τεκμηρίωση)


