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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Σκάλκος ΔημήτριοςΑναπληρωτής ΚαθηγητήςΔιοίκησης Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις Τροφίμων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ





Τι είναι το Prickl8
• Δροσερό επιδόρπιο από φραγκόσυκο
• 100% Ελληνικές πρώτες ύλες
• καινοτομο
• οικολογικό 
• Ελάχιστες θερμίδες
• ΄΄back to the future΄΄ (Μισοκοφτή)

Συστατικά:→ Χυμός από καρπό φραγκόσυκου → Eκχύλισμα από τα φύλλα→ Αλεύρι από τους σπόρους του φραγκόσυκου → Μέλι ελάτης Βανίλια→ Γαρίφαλο και κανέλα  



o Νοn-waste philosophy
Συνολική αξιοποίηση του Opuntia ficus indica

o Χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα
Μέλι ελάτης βανίλια (ΠΟΠ Μέλι Ελάτης Βανίλια Μαίναλου)

Καινοτόμα Χαρακτηριστικά



Αξιοποίηση αυτοφυούς, εγκαταλελειμένου φρούτου
Χαμηλές απαιτήσεις σε νερό (6-10 φορές λιγότερες από άλλα φυτά)
 Αξιοποίηση παραπροιόντων παραγωγής
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά την θερμική επεξεργασία

Οικολογικά Χαρακτηριστικά 



Ανακυκλώσιμο Γυαλί
Οικολογική εκτύπωση
Μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα (seed stick)

Συσκευασία  



Διατροφικά χαρακτηριστικά
Nutritional Facts Per 100 g

Ενέργεια 79.60 kcal
(333.05 kJ)

Πρωτεΐνες 0.67 g
Υδατάνθρακες

Σάκχαρα
19.16 g
5.88 g

Ίνες 13.28 g
Λίπος

εκ των οποίων 
κορεσμένα

0.51 g
0.06 g

Αλάτι 0.02 g
Ασβέστιο (Ca) 75.66 mg 

(9.46% RDA)
Μαγνήσιο (Mg) 114.54 mg 

(30.54% RDA)
Κάλλιο (K) 296.74 mg 

(14.84% RDA) 
Βιταμίνη C 18.87 mg

(23.59% RDA)

Κατάλληλο για εκείνους που:• Ζητούν ένα υγιεινό και θρεπτικό επιδόρπιο
• Ακoλουθούν έναν οικολογικό τρόπο ζωής
• Ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή
• Χορτοφάγοι
• Αθλητές



Ιδιότητες συστατικών
Μέλι Ελάτης Βανίλια
› Αντιβακτηριακό
› Aντιμικροβιακό
› Αντιοξειδωτικό
› Αντιφλεγμονώδες

Χυμός Φραγκόσυκου 
› Αντικαρκινικές ιδιότητες
› Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες      
› Μείωση βάρους
› Μείωση γλυκαιμικού επιπέδου και των λιπιδίων του αίματος

Άλευρο από φραγκόσυκο
› Χωρίς γλουτένη
› Πηγή φυτικών ινών και αμινοξέων
Εκχύλισμα από τα φύλλα Μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα

Κανέλα
› Αντιμικροβιακή 
› Αντιθρομβωτική
Γαρίφαλο› Αντισηπτικό› Θεραπεία λοιμώξεων και μυκητιάσεων



EFSA Nutrition claim (REGULATION (EC) No 1924/2006)
Περιέχει φυσικά σάκχαρα. 
U.S. Pat. No. 2,082,952 
Εκχύλισμα από τα φύλλα του φραγκόσυκου μείωση των υδατανθράκων στο αίμα.
Dr.Kουρέτας Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)   
Xωρίς γλουτένη άλευρο με εξαιρετικές θρεπτικές ιδιότητες.

Ισχυρισμοί Υγείας



Πειραματικός Σχεδιασμός
Περιγραφή προιόντος

Πιλοτική δοκιμή

Εκτίμηση

Αποτελέσματα

Μελλοντικές εργασίες



Τελική Συνταγή
Συστατικά Ποσότητες Αναλογίες

Χυμός Φραγκόσυκου 134.65 g 84.16 %
Άλευρο Φραγκόσυκου 18.41 g 11.51 %
Μέλι Ελάτης Βανίλια 5 g 3.13 %

Κανέλλα 1.6 g 1 %
Εκχύλισμα από τα 

φύλλα φραγκόσυκου
0.16 g 0.10 %

Γαρίφαλο 0.16 g 0.10 %
Σορβικό οξύ 0.16 g 0.10 %

Prickl8 περιέχει το ελληνικό 
μέλι ελάτης βανίλια(ΠΟΠ Μέλι Ελάτης Βανίλια Μαινάλου)



Παραγωγική Διαδικασία



ΗΑCCP
Κρίσιμα Σημεία (CCP)

CCP1 Κύριες πρώτες ύλες •Πιστοποιήσεις
•Μικροβιολογικοί   
έλεγχοι

CCP2 Παστερίωση •Θερμοκρασία
•Μικροοργανισμοί

CCP3 Airjet jar cleaning •Μικροβιολογικό
προφίλ του 
προιοντος



Δοκιμές σταθερότητας
Χαρακτηριστικά του προϊόντος μετά από 1,2,4 εβδομάδες



Market analysis

• Προϊόν
 Καινοτόμο & οικολογικό δροσερό επιδόρπιο με φραγκόσυκο

• Προώθηση
 Εκπαίδευση στα καταστήματα διανομής
 Social media
 Internet (http://prickleight.weebly.com/)



• Τόπος
 Μουσεία γαστρονομίας
 Κατά τη διάρκεια της πτήσης σε αεροπορικές εταιρείες
 Βιολογικοί τομείς σε αγορές και υπεραγορές (supermarkets and hypermarkets)
 Καταστήματα με οργανικά-βιολογικά τρόφιμα.

 Το Prickl8 θα τοποθετηθεί δίπλα σε άλλα διατροφικά σνακ με λειτουργικά και 
οικολογικά χαρακτηριστικά.
•Τιμή
1.50 € (Χονδρική Τιμή)3.60 € (Προτεινόμενη Λιανική Τιμή)
•Άνθρωποι 
Με οικολογικό και υγιεινό τροπο ζωής



Συσκευασία

Mock-up (model)Final product



Ετικέτα



http://prickleight.weebly.com/





Annex

ECOTROPHELIA COMPETITION 2015



Market analysis
Product name Price per 160 g       

(€)
Package Claims Country

Prickly Pear 
Jam with 

sweeteners
5.88 € glass antioxidant, 

anti-diabetic 
activity, satiety 

(reducing 
hunger), anti-

cholesterol 
action

Arizona

Prickly pear jam 3.80 € glass antioxidant, anti-
diabetic activity, 
satiety (reducing 

hunger), 
immunotherapy

Greece (Crete)



Prickly Pear 
Cactus Candy by 
Cactus Cowboy

4.00 € cardboard antioxidant, anti-
diabetic activity, 
satiety (reducing 

hunger), 
immunotherapy

Arizona

Prickly Pear 
Cookies 5.3 oz. 
Made in Italy by 

Dais

5.20 € cardboard antioxidant, anti-
diabetic activity, 
satiety (reducing 

hunger), 
immunotherapy

Italy

Prickly Pear 
Cactus Salsa by 

Ass Kickin'
5.30 € plastic antioxidant, anti-

diabetic activity, 
satiety (reducing 

hunger), 
immunotherapy

Arizona 

Prickly Pear 
Marmalade by 

Cowboy Cactus 
Candy

3.90 € glass antioxidant, anti-
diabetic activity, 
satiety (reducing 

hunger), 
immunotherapy

Arizona


