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Παρουσίαση προϊόντος
 Κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου και

φιλικού προς το περιβάλλον προϊόντος.

Τα SpinBerries αποτελούν  
ένα καινοτόμο οικολογικό 
σνακ δημητριακών με 
βιολογικό πετιμέζι. 

Κύρια λειτουργικά συστατικά 
του είναι η βρώμη, υπερτροφές
(κράνα και μύρτιλα) και φυτικά 
οργανικά εκχυλίσματα
(πολύκομπο, μέντα). 

Έτοιμο προς κατανάλωση 
σνακ.



Έμπνευση ονομασίας
 Τα κράνα και τα μύρτιλα (berries)προσφέρουν ένα από τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες.
 Οι υπερτροφές εντοπίζονται κυρίως στην επιφάνεια του κυλινδρικού σνακκαι δίνουν την εντύπωση της περιστροφής (spin) γύρω από τη βρώμη.



Οικολογικά χαρακτηριστικά
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
Χρήση πυρήνων βερίκοκου (υποπροϊόν από βιολογικές καλλιέργειες).
Χρήση ελληνικών προϊόντων
 Οικολογικά υλικά συσκευασίας:
Οικολογική εκτύπωση
Ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο (PP) για το πλαστικό περιτύλιγμα του προϊόντος.
Μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα (CF)



Χρήση υποπροϊόντος (πυρήνες βερίκοκου) 

 Χρήση του ως συστατικό, δεδομένου ότι δεν απορρίπτεται 
στο περιβάλλον.

 Καλή θρεπτική αξία του προϊόντος, λόγω των 
βιοδραστικών ενώσεών του. 

Trucard FSC 

Πλαστικό περιτύλιγμα προϊόντος



Ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο (PP) για το πλαστικό περιτύλιγμα του προϊόντος:
• Κατάλληλο στην επαφή με το τρόφιμο 
• Ανθεκτικότητα 
• Χαμηλό κόστος 
• Αντίσταση στους ρύπους 
Οικολογική εκτύπωση

Για την ετικέτα των SpinBerries
φιλικό προς το περιβάλλον μελάνι
πολυπροπυλένιο.



Διατροφική αξία & Ομάδες 
καταναλωτών

Διατροφικά στοιχεία ανά 100g
Ενέργεια 367 kcal (1547kj)

Πρωτεΐνες 8,8 g
Υδατάνθρακες 65 g

Σάκχαρα 23,1 g
Φυτικές ίνες 9 g

Λίπη 6 g
Κορεσμένα 0,8 g

Νάτριο 0,02 g
*με βάση το USDA

Κατάλληλο για 
καταναλωτές που:
• Ψάχνουν ένα 

διατροφικό και 
υγιεινό σνακ.

• Ακολουθούν έναν 
οικολογικό τρόπο 
ζωής.

• Ακολουθούν μια 
ισορροπημένη 
διατροφή. 



Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη
Διατροφικά στοιχεία ανά 100g

Ενέργεια 18 %
Σάκχαρα 26 %

Φυτικές ίνες 36 %
Λίπη 9 %

Κορεσμένα 4 %
Νάτριο 1 %

* Βασισμένο σε δίαιτα 2000 θερμίδων και σταRDAs που παρουσιάζουν την καθημερινή 
ποσότητα για ενήλικες.



Διατροφικοί ισχυρισμοί
 EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων)
Διατροφικοί ισχυρισμοί EFSA (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1924/2006)

 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ:
Τα Spinberries περιέχουν μόνο φυσικά σάκχαρα από το πετιμέζι. 
 ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ: 
Τα Spinberries περιέχουν 9g φυτικών ινών ανά 100g.
 ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΝΑΤΡΙΟ/ΑΛΑΤΙ: 
Τα Spinberries περιέχουν 0,02g νατρίου ανά 100g.
 ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΗ:
Τα Spinberries περιέχουν 0,8g κορεσμένα ανά 100g.



Πιθανές ευεργετικές ιδιότητες
(σύμφωνα με μελέτες επιστημονικής βιβλιογραφίας) 

Αντιοξειδωτικές ιδιότητες
Πετιμέζι – Πηγή φλαβονοειδών
Βρώμη – Πηγή σεληνίου και Βιταμίνης Ε
Αμύγδαλα – Πηγή Βιταμίνης Ε
Μέντα – φαινολικά αντιοξειδωτικά
Πυρήνες βερίκοκου– Πηγή Βιταμίνης Ε 
και αμυγδαλίνης
Μούρα –Πλούσια σε ανθοκυανίνες και 
άλλες πολυφαινόλες. 

Καρδιαγγειακή προστατευτική επίδραση
Πετιμέζι / Μέντα /Πυρήνες βερίκοκου / Βρώμη-
Μείωση LDL χοληστερόλης
Αμύγδαλα - Πηγή μονοακόρεστων λιπαρών/ 
μείωση LDL χοληστερόλης
Κράνα -Πολυφαινόλες
Υπογλυκαιμική δράση
Βρώμη – Μείωση υψηλών επιπέδων 
σακχάρων στο αίμα / χαμηλό γλυκαιμικό 
δείκτη 
Πολύκομπο - Υπογλυκαιμική δράση Οστική πυκνότητα/ οστεοπόρωση

Πετιμέζι /Βρώμη/ Πολύκομπο - Πηγή 
σιδήρου, ασβεστίου, φωσφόρου Υψηλή 

περιεκτικότητα σε 
φυτικές ίνες
Βρώμη / Αμύγδαλα Βελτίωση της απόδοσης των γνωστικών λειτουργιών και 

της μνήμης εργασίας / ενέργειας ενδυνάμωσης
Πολύκομπο / πετιμέζι



Πυρήνες βερίκοκου
Πλούσιοι σε ωμέγα– 9,6,3 ( ολεϊκό, λινολενικό οξύ) λιπαρά οξέα
Πλούσιοι σε βιταμίνη Ε
Καρδιακή υγεία/ στηρίζει τη μείωση χοληστερόλης,
Αντιοξειδωτική δράση
Βοηθάει στη μείωση υψηλής αρτηριακής πίεσης
αρθρίτιδα

Λιποδιαλυτή βιταμίνη Ε
•Μη ενζυματικό αντιοξειδωτικό
•διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των κυτταρικών μεμβρανών και κατά 
της LDL χοληστερόλης
•Μειώνει τις ελεύθερες ρίζες
•σπάει την αλυσιδωτή αντίδραση σε υπεροξείδωση των λιπιδίων. 
Βιταμίνη B17 (αμυγδαλίνη) Είναι πολύ θεραπευτική 
για τη διατήρηση των επιπέδων της πίεσης του 
αίματος μέσα στο σώμα και διατηρώντας  την στο 
φυσιολογικό. 
Πυρήνες βερίκοκου  πλούσια πηγή Βιταμίνης Β17.

Οι πυρήνες βερίκοκου θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν 
καλή πηγή βιοενεργών 
ενώσεων όπως οι 
τοκοφερόλες και οι 
φυτοστερόλες.

Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.7, Flour and Breads and their 
Fortification in Health and Disease Prevention
2011, Braz J Med Biol Res, April 2009



Ο σκοπός της προσθήκης πυρήνων βερίκοκου στο συγκεκριμένο προϊόν δεν 
είναι η δημόσια εκμετάλλευση ούτε κερδοσκοπία, αλλά η εκμετάλλευση ενός 
βιομηχανικού παραπροϊόντος, του οποίου η προσθήκη σε μια δίαιτα σε συνετή 
ποσότητα, μπορεί να έχει μόνο ευεργετικές ιδιότητες για τον άνθρωπο, λόγω 
των λειτουργικών συστατικών του.

Ρίσκο Επιτρεπτό όριο
Τοξικότητα Οφέλη με τη σωστή χρήση

Άγνοια Προειδοποίηση στη συσκευασία
Ποικιλία Συνετή ποσότητα

Γιατί χρήση πυρήνων βερίκοκου;



Τελική Συνταγή
Ποσοστά τελικής συνταγήςΣυστατικά Ποσότητα ΠοσοστόΠετιμέζι 200 g 21%Βρώμη 450 g 47%

Αμύγδαλα 25 g 3%
Πυρήνες βερίκοκου 5 g 0.5 %
Εκχύλισμα αιθέριου 
ελαίου πορτοκαλιού 5 g 0.5%

Εκχύλισμα ελαίου κανέλας 1 g 0.1%Ινουλίνη 30 g 3%
Μύρτιλα 100 g 10%
Κράνα 100 g 10%

Εκχύλισμα μέντας 25 g 3%
Εκχύλισμα πολύκομπου 15 1.5%

Με την 
ολοκλήρωση της 
ανάλυσης αγοράς 
και με την εκτίμηση 
των δοκιμαστικών 
αποτελεσμάτων 
καθορίστηκε η 
ακόλουθη τελική 
συνταγή. 



Γραμμή παραγωγής
•Αποθήκευση πετιμεζιού 
•Εκχύλισμα αιθέριου ελαίου πορτοκαλιού 
•Εκχύλισμα ελαίου κανέλας
•Εκχύλισμα βοτάνων - Βρασμός

•Αποθήκευση μύρτιλων, κράνων
& βρώμης
•Αποθήκευση ινουλίνης 
•Πυρήνες βερίκοκου

Σύνθλιψη

Ανάμειξη συστατικών

Μορφοποίηση 
σχήματος &
Θερμική επεξεργασία

Συσκευασία Τελικό προϊόν / 
Αποθήκευση



Μικροβιακή ανάλυση
Συνολικός βιώσιμος αριθμός <1000 cfu/g

Ζύμες-Μύκητες <300 cfu/g
Κολοβακτήρια <10 cfu/g

Escherichia Coli <10 cfu/g
Listeria Monocytogenes (απουσία) cfu/25 g

Staphylococcus aureus <10 cfu/g
Salmonella spp. (απουσία) cfu/25 g

Συνθήκες απόθήκευσης:
Δροσερό και ξηρό μέρος

Χρόνος ζωής: 1 μήνας



HACCP
Βήμαδιεργασίας Σημείο 

προδια-
γραφής

Κίνδυνοι (P,M,C)* Έλεγχος
προληπτικών 
μέτρων

Παράμετροι CCP ή CP Κρίσιμα όρια Διαδικασίες παρακολούθησης
Διορθωτικές ενέργειες Υπεύθυνος προσωπι-κου

Εισερχόμενα
συστατικά

CP1 MC Πιστοποιημένοι 
προμηθευτές, 
τυπική 
μικροβιολογική 
εξέταση των 
εισερχόμενων 
παρτίδων
Πιστοποιημένοι 
προμηθευτές, 
τυπικός χημικός 
έλεγχος

Μικροβιολογική 
κατάσταση 
υδάτινου 
δείγματος 
Μικροβιολογική 
κατάσταση  
δείγματος 
άλλων 
συστατικών
Παρουσία
βαρέων 
μετάλλων 

Απουσία
κολοβακτηρίων/100mL
Απουσία Pseudomonas 
aeruginosa /100mL
Απουσία Clostridium 
perfringens /20mL
TPC<100cfu/mL(37 C 
για 48 h).
TPC<100cfu/25g 
Ζύμες/Μύκητε<10cfu/25
g
100% As<1, Cu<2, 
Pb<0.5(mg/kg)

Μικροβιολογι-κός έλεγχος
Χημική ανάλυση

Απόρριψη 
συγκεκριμένης 
παρτίδας, 
αλλαγή 
προμηθευτή, 
Εφαρμογή 
βήματος 
απολύμανσης
Απομετάλλωση

Διαχειρι-στήςΠοιοτικού ελέγχου

Θερμική 
επεξεργασία

CCP1 M Έλεγχος 
θερμοκρασίας

Μικροβιολογικόπροφίλ 180 oC για 12 λεπτά Ρύθμιση 
σωστού ορίου
θερμοκρασίας

Μηχανήματα τυποποίησης Εκπαιδευμέ-νοπροσωπικό
Διήθηση CP2 P GMP Απομάκρυνση 

φυσικών  και 
αδιάλυτων 
ακαθαρσιών

Μείωση σε αποδεκτό 
επίπεδο

Οπτική 
επιθεώρηση των 
φίλτρων

Επανεπεξεργα-σία συγκεκριμένης παρτίδας

Διαχειρι-στήςΠοιοτικού ελέγχου
Συσκευασία CP3 P Πιστοποιημένοι 

προμηθευτές, 
κατάλληλος 
χειρισμός 
δοχείων
Προσεκτική 
επιλογή 
ετικετών
Τακτική 

Παραπεταμέ-νες ετικέτες
Εξωτερικές 
βλάβες

Απουσία από ρωγμές / 
γρατσουνιές 
Μείωση σε ένα 
αποδεκτό επίπεδο
Μείωση εμφάνισης σε 
αποδεκτό επίπεδο

Συνδεδεμένοςοπτικός έλεγχος
Έλεγχος του 
εξοπλισμού
Ενεργή
παρακολούθηση

Απόρριψη 
ελαττωματικών 
δοχείων
Επισήμανση 
παρτίδας
Εξοπλισμός
τυποποίησης

Εκπαιδευμέ-
νο
προσωπικό
Τεχνικός 
διευθυντής



Ανάλυση αγοράς 
 Μετά την παράθεση των χαρακτηριστικών του προϊόντος, 

είναι σημαντικό να διαμορφωθεί μια στρατηγική αγοράς.
 Οι παράμετροι που πρέπει να προσδιοριστούν είναι(4Ps) : 

προϊόν προώθηση

διανομήτιμή



Προϊόν
1.Τεχνικές αξίες (για παράδειγμα, το περιεχόμενο των 
σημαντικών στοιχείων που δίνουν τη γεύση, τις θερμίδες, τις 
θετικές επιδράσεις στην υγεία, τη χρηστικότητα και οπτική 
συσκευασία)

2.Συμβολικές αξίες (παραδοσιακό ελληνικό προϊόν)

3.Κύκλος ζωής προϊόντος (για παράδειγμα, τι στόχοι 
υπάρχουν όταν το προϊόν κυκλοφορήσει στην αγορά, 
ημερομηνία λήξης).



Προώθηση
A. Δημόσιες σχέσεις
1. Χορηγίες (αθλητικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων)
2.Επισκέψεις στο εργοστάσιο, 
ομιλίες στο κοινό
3.Παρουσία σε εκθέσεις
4.Διαγωνισμοί

B. Μέσω της προβολής
1.Τηλεόραση
2.Διαδίκτυο (η σελίδα μας: 
https://spinberries.wordpress.com)
3.Ραδιόφωνο
4.Εφημερίδες
5.Κινηματογράφος (με τη μορφή 
διαφημίσεων)
6.Στάσεις λεωφορείων
7.Φυλλάδια
8.Συμφωνίες μάρκας

Γ. Πολιτικές προώθησης
1.Διανομή δείγματος
2. Διαφημιστικές δοκιμές του προϊόντος σε 
μέρη όπως σταθμοί λεωφορείων, μετρό, 
αεροδρόμιο και εκτός  περιοχών 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
3.Εμπορευματοποίηση



Διανομή
 Το προϊόν SpinBerries θα μπορούσε να διανεμηθεί σε:
Οικολογικά καταστήματα και αγορές που πωλούν αποκλειστικά 

οργανικά και λειτουργικά προϊόντα.
Υπεραγορές και καταστήματα μαζικής πώλησης.
Αναβαθμισμένες αγορές, ιδιαίτερα στον τομέα των φυσικών 

τροφίμων
Ηλεκτρονικά καταστήματα

Λαμβάνοντας υπόψη τη διανομή οικείων προϊόντων στην 
αγορά, σε συνδυασμό με τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος SpinBerries, το προϊόν θα πρέπει να τοποθετηθεί 
δίπλα σε άλλα λειτουργικά προϊόντα με οικολογική άποψη.



Τιμή
 Παρόμοια ανταγωνιστική τιμή
Πολλοί έμποροι λιανικής πώλησης
Προώθηση και προβολή από τον παραγωγό και όχι από τουςλιανοπωλητές
Μαζική διανομή και πώληση
Η ανάλυση της αγοράς βασίστηκε σε 20 γνωστά μπισκότα από την παγκόσμια αγορά. Μερικά από τα προϊόντα αυτά είναι μπισκότα με υπέρ τροφές και άλλα είναι μπάρες. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία του προϊόντος, η τελική τιμή των 16μπισκότων SpinBerries (ένα πακέτο) θα είναι 3, 52 €.



Υπολογισμός τιμής 
Κατηγορίες κόστους Εκτίμηση του κόστους ανά προϊόν (€)

Πρώτες ύλες 0,35
Facon 0,32

Χαρτόνι 0,005
Ετικέτα 0,04

Κόστος μεταφοράς για την αποθήκευση 
του προϊόντος

0,006
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 0,72

Χονδρική τιμή: 3,00 €
Τιμή λιανικής: 3,52 €



Συσκευασία



Ετικέτα περιτυλίγματος



https://spinberries.wordpress.com/



Καινοτομία των SpinBerries
 Το προϊόν Spinberries αποτελεί ένα νέο λειτουργικό 

μπισκότο δημητριακών.
Η καινοτομία του εστιάζεται:
1) στην περιεκτικότητά του σε πετιμέζι
2) Στην υψηλή περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες
3) Την υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά και άλλα 

βιοδιασπώμενα συστατικά

! Είναι ιδανικό για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, ειδικότερα 
για εκείνους που χρειάζονται υψηλή κατανάλωση φυτικών 
ινών και αντιοξειδωτικών.



Μελλοντικές ενέργειες 
 Υποβολή στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

(OBI) της συνταγής ώστε να ληφθούν τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

 Προσφορά λειτουργικού οικολογικού προϊόντος στον 
καταναλωτή λόγω  εμπλουτισμού της διατροφής του με 
φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, για έναν ισορροπημένο  
διαιτητικό τρόπο ζωής.




