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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Συμμετοχή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής  

στο διαγωνισμό ECOTROPHELIA 2013 
 
Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος στον φοιτητικό διαγωνισμό καινοτόμων προϊόντων τροφίμων 
Ecotrophelia 2013 συμμετείχαν με επιτυχία πέντε (5) ομάδες φοιτητών του Τ.Ε.Τ.Δ., με 5 
διαφορετικά, καινοτόμα προϊόντα που παρήχθησαν σε συνεργασία με 5 ελληνικές εταιρείες 
τροφίμων, κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, και στα πλαίσια της 
πρακτικής άσκησης.  
Ένα από τα πέντε προϊόντα το 30 BEES βραβεύθηκε με το 2ο βραβείο. Τον διαγωνισμό 
διοργανώνει στην Ελλάδα για 3η χρονιά ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 
(ΣΕΒΤ), και εφέτος συμμετείχαν στην τελική φάση συνολικά 11 ομάδες από όλα τα ελληνικά 
πανεπιστήμια (2 από το Γεωπονικό, 1 από το Πανεπιστήμιο Πατρών, 2 από το ΤΕΙ Θεσσαλίας, 
1 από το Πολυτεχνείο Αθηνών, με 5 από το ΤΕΤΔ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου).   
 
 

 
Απονομή 2ου Βραβείου στη νικήτρια ομάδα φοιτητών του προϊόντος 30 bees  

(Βαλσαμίδου Ε., Δελλαδέτσιμα Κ., Μαλαμέλης Π., Αχιλλαδέλης Π.,)  
από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Α. Τσαφτάρη,  

με την παρουσία του Προέδρου του ΣΕΒΤ κ. Ε. Καλούση 
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Πληροφορίες για όλα τα πέντε προϊόντα (τα οποία αποτελούν αποτέλεσμα της πρακτικής 
άσκησης των φοιτητών/τριών) παρουσιάζονται παρακάτω:          
 

 

Ομάδα φοιτητών: Κουσαϊτη Σ., Αποστολακοπούλου Γ., Ντάμαρης Θ., Κουτσάκη Α. με 
εκπροσώπους της συνεργαζόμενης εταιρείας 

  
1. Όνομα προϊόντος: Amalthia Kefir 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στάθης Γκιαούρης, Λέκτορας 
Συνεργαζόμενη εταιρεία: ΟΛΥΜΠΟΣ 
Περιγραφή προϊόντος: 

Το Amalthia Kefir είναι ένα καινοτόμο, ζυμώμενο γαλακτοκομικό προϊόν χωρίς λακτόζη. 
Παράγεται από ελληνικό βιολογικό, κατσικίσιο γάλα και συνδυάζει όλα τα προβιοτικά οφέλη 
του κεφίρ, καθώς και την προστιθέμενη διατροφική αξία των λειτουργικών συστατικών, 
όπως οι φυτικές ίνες (β-γλυκάνη, λακτουλόζη), το μαγνήσιο και η βιταμίνη D3. Η βασική του 
γεύση συμπληρώνεται από το παραδοσιακό ελληνικό πετιμέζι , ένα φυσικό γλυκαντικό 
πλούσιο σε σίδηρο και ασβέστιο.  

------------------------------------------------- 
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Ομάδα φοιτητών: Βασιλείου Ε., Δεντόπουλος Α., Κώστογλου Δ., Φωτειάδης Α. 

2. Όνομα προϊόντος: Fruit’n’ Tapaz 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ζαχαρίας Ιωάννου, Διδάσκων Ν. 407 
Συνεργαζόμενη εταιρεία: UNISMACK 
Περιγραφή προϊόντος: 

Το Fruit ‘n’ Tapaz είναι ένα έτοιμο προς κατανάλωση χωρίς γλουτένη προϊόν το οποίο 

αποτελείται από  γλυκά  κράκερ και άλοιμα φρούτου. Το προϊόν διαφέρει από άλλα σνακ 

λόγω καινοτομιών σε διατροφικά και οικολογικά χαρακτηριστικά. Τα κράκερ χωρίς γλουτένη 

έχουν χαμηλά σάκχαρα και κορεσμένα λίπη, ενώ επίσης είναι καλή πηγή φυτικών ινών και 

βιταμινών λόγω του Ιπποφαές. Το άλοιμα φρούτου περιέχει στέβια και σιρόπι αγαύης ως 

γλυκαντικές ουσίες, μήλο, κανέλα και Ιπποφαές. 

------------------------------------------------- 
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Ομάδα φοιτητών: Τσαγκαράκης Ε., Καφούρου Β., Ξαγοράρης Μ., Φιλιππή Α., Κατσάμπα Φ. 

3. Όνομα προϊόντος: Minoan Glyki 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτρης Σκάλκος, Επίκουρος Καθηγητής 
Συνεργαζόμενη εταιρεία: ΓΙΩΤΗΣ 
Περιγραφή προϊόντος: 

Minoan Glyki είναι ένα καινοτόμο, παραδοσιακό (κρητική mustalevria), οικολογικό, με 

βιολογικό γλεύκος σταφυλιών, αλεύρι από το ξεχασμένο σιτάρι μαυραγάνι Λήμνου, και 

χαρουπόμελο Κύπρου, και φυσική γλυκαντική ουσία το μέλι (προϊόν της στρατηγικής back to 

the future).  Το προϊόν έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και προστατεύει το σώμα από τη 

χοληστερόλη 

------------------------------------------------- 
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Ομάδα φοιτητών: Τοπούζη Τ., Καρατζά Ν., Καρρά Φ.  

4. Όνομα προϊόντος: O’live.co 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος. Καραντώνης, Επίκουρος Καθηγητής 
Συνεργαζόμενη εταιρεία: PELOPAC 
Περιγραφή προϊόντος: 

Το O’live.co είναι ένα καινοτόμο, φιλικό προς το περιβάλλον, εύχρηστο και πολύ θρεπτικό 

σνακ. Το προϊόν αποτελείται από πράσινες ελιές γεμισμένες με μια πάστα από κόκκινη 

πιπεριά, φιστίκι αιγίνης, πράσινες ελιές και βότανα. Επιπλέον, καλύπτεται από ελαιόλαδο 

και ένα μείγμα μεσογειακών μπαχαρικών. Είναι προϊόν χαμηλό σε ζάχαρη, υψηλό σε 

πολυφαινόλες ενώ αποτελεί σημαντική πηγή βιταμινών C και Ε και δεν περιέχει συντηρητικά. 

------------------------------------------------- 
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Ομάδα φοιτητών: Μαλαμέλης Π., Βαλσαμίδου Ε., Δελλαδέτσιμα Κ., Αχιλλαδέλης Π.,  με τον 

εκπρόσωπο της εταιρείας  
 

5. Όνομα προϊόντος: 30bees 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτρης Μακρής, Λέκτορας  
Συνεργαζόμενη εταιρεία: APIVITA 
Περιγραφή του προϊόντος: 
Το 30bees είναι ένα καινοτόμο, οικολογικό προϊόν με 99% ελληνικές πρώτες ύλες από 
βιολογικές καλλιέργειες. Τα κύρια συστατικά του είναι το μέλι Ελάτης Βανίλια, η γύρη 
μελισσών Cistus creticus και τα καρύδια. Είναι ένα βιο-λειτουργικό, έτοιμο προς κατανάλωση 
σνακ που περιέχει την κατάλληλη ποσότητα γύρης, παρέχοντας στον οργανισμό τα 22 από 
τα 24 αμινοξέα. 
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