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ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Δημάνη Μαρία
Κουνενιδάκη Χρυσή
Σιαμουρδάνη Ουρανία
Τομάζος Ιωάννης
Φρούτης Γεώργιος

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Νασοπούλου Κωνσταντίνα

*με την υποστήριξη της MEDITERRA 
S.A 





Δημιουργήσαμε ένα νέο προϊόν που ονομάζεται «tartique"
Το «tartique» είναι μια τάρτα με γεύση μανταρίνι καικακάο, χωρίς κανένα ίχνος γλουτένης, λακτόζης ήαλατιού (gluten, lactose & salt free). Είναι έναεναλλακτικό γλυκό σνακ κατάλληλο για διαβητικούςλόγω του ότι περιέχει χαμηλό Γλυκαιμικό Δείκτη (GI)και είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ECOTROPHELIA
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ



ECOTROPHELIA 2015

Ιούνιος 2015
Αθήνα



ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
Brain storming H.A.C.C.P.
Όνομα προϊόντος Συσκευασία
Συνταγή Οικολογικός χαρακτήρας
Διατροφικά στοιχεία Business Plan
Παραγωγική
διαδικασία

Μελλοντικοί στόχοι



Το μανταρίνι και η μαστίχα είναι 
μοναδικά προϊόντα στο νησί της 

Χίου.

Η 14η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί 
ως η ετήσια ημέρα 

συνειδητοποίησης διαβήτη. Την 
ημέρα που η Mediterra Α.Ε. 

επέλεξε εμάς.

Ένα γλυκό σνακ με 
μανταρίνι και 
μαστίχα Χίου.

Οι άνθρωποι που πάσχουν από 
διαβήτη πρέπει να αποφεύγουν 

τα γλυκά σνακ και έτσι 
αποφασίσαμε να τους 

προσφέρουμε ένα υγιεινό τέτοιο 
σνακ.

“tartique”



Η 14 Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως 

 Μη διατάραξης των επιπέδων της 
γλυκόζης στο αίμα

Η 14η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως 
ετήσια ημέρα Διαβήτη

Το 12% του πληθυσμού (στην Ελλάδα) 
υποφέρουν από αυτή τη μεταβολική 

διαταραχή
Οι διαβητικοί μπορούν να 

καταναλώνουν τρόφιμα:
Με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη (G.I.)

Υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες
&

 Μη διατάραξης των επιπέδων της 
γλυκόζης στο αίμα



ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το “tartique” ονομάστηκε έτσι από το σχήματου (tart) και τη μοναδική του σύνθεση! Είναιένα γλυκό σνακ με γεύση μανταρίνι Χίου,κατάλληλο για διαβητικούς. Το μανταρίνι Χίουαποτελεί μια μοναδική (unique) ποικιλία μεεξαιρετική γεύση και υφή.



ΣΥΝΤΑΓΗ
Ingredients Proportions (%)

Biscuit Base
Buckwheat
(fagopyrum)

10.70 %
Coconut Flour 4.60 %
Coconut Sugar 6.10 %
Olive Oil 7.60 %
Tangerine Juice 4.60 %
Essence of Vanilla 1.10 %

Tangerine fill
with Cocoa

Mastiha Water 15.00 %
Tangerine Juice 3.00 %
Tangerine Pulp 24.50 %
Tangerine Peel 3.00 %
Coconut Sugar 3.00 %
Sorbitol 12.00 %
Cocoa Powder 3.00 %

Coating Raw pumpkin
seeds

1.80 %
Total 100.0 %



 Παραπροϊόν της 
καρύδας

 Πηγή φυτικών ινών
 Gluten free

 Χαμηλό γλυκαιμικό
δείκτη (G.I.)

Αλεύρι 
καρύδας

Φαγόπυρο
 Gluten free

 Υψηλής διατροφικής 
αξίας

 Συμβάλλει στην 
καρδιαγγειακή υγεία
 Μειώνει την κακή 

χοληστερόλη
 Υψηλά επίπεδα 

μαγνησίου



 Χαμηλό 
γλυκαιμικό δείκτη 
συγκριτικά με την 
κανονική ζάχαρη.

 Περιέχει 
σημαντική 
ποσότητα 
ιχνοστοιχείων.

Ζάχαρη 
καρύδας

Μαστιχόνερο
 Είναι παραπροϊόν από την 

παραγωγή της μαστίχας, 
όπου προέρχεται από την 

απόσταξή της.
 Αντιμικροβιακή δράση.

 Μπορεί να καταναλωθεί, 
αντί να απορριφθεί.
 Είναι ένα φυσικό 

συντηρητικό τροφίμων.



 Μοναδική ποικιλία και γεύση
 Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη 

Ονομασία Προέλευσης 
προϊόντος)

 Χρήση του παραπροϊόντος 
(πούλπα / κουκούτσια)

Μανταρίνι Χίου



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
Health Claims

Το tartique είναι:
High in fiber
Gluten free
Lactose free
Salt free

According to EFSA regulations



Διατροφικά στοιχεία
Το tartique είναι:
 Πλούσιο σε μια ποικιλία από ιχνοστοιχεία (Fe, K)
 Πλούσιο σε ποικιλία κάποιων βιταμινών (C, B6)
 Χαμηλό σε θερμίδες (116 kcal ανά μερίδα)
 Χαμηλό σε λιπαρά
 Κατάλληλο για διαβητικούς και χορτοφάγους



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ



H.A.C.C.P.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 Λειτουργική
 Χαμηλό κόστος
 Γραφικά
 Ανακυκλώσιμα υλικά



Διάρκεια ζωής και συνθήκες διατήρησης

Το tartique έχει διάρκεια ζωής 6 μήνες.

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται 
σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος

( (Θ)<25oC).



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Τα οικολογικά οφέλη του προϊόντος συνοψίζονται 

παρακάτω:
 Αξιοποίηση μαστιχόνερου, ένα παραπροϊόν  της 

παραγωγής της μαστίχας.
 Αξιοποίηση του πολτού  του μανταρινιού, 

ένα παραπροϊόν  της παραγωγής του χυμού 
του μανταρινιού.

 Οικολογικά υλικά συσκευασίας.



BUSINESS PLAN

Tο tartique μπορεί να τοποθετηθεί σε:
╟ Mastiha shops
╟ Φαρμακεία
╟ Super markets δίπλα σε προϊόντα

ίδιας κατηγορίας
╟ Delicatessen shops

Διανομή



Τιμή

Το τελικό κόστος του
προϊόντος,
συμπεριλαμβανομένων
όλων των δαπανών
εργασίας που απαιτούνται
και το 13% του φόρου,
είναι 0.92 €.



Ανταγωνιστικές εταιρίες

Το tartique δεν είναι όμοιο με άλλα προϊόντα στην ελληνική αγορά, λόγω των
ευεργετικών θρεπτικών χαρακτηριστικών του. Είναι ένα γλυκό σνακ με υψηλή
περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, κατάλληλο όχι μόνο για τους διαβητικούς αλλά και για
τα άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη ή/και στη λακτόζη. Το tartique έχει προσιτή τιμή
για τους καταναλωτές και μπορεί να βρεθεί παντού. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά
κάνουν το tatrique ένα άκρως ανταγωνιστικό προϊόν.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ & MARKETING 
 Διαφήμιση
 Τοποθέτηση οθόνων στα σημεία πώλησης
 Διάδοση με το "στόμα" 
 Δωρεάν διαφήμιση 
 Δωρεάν δείγματα
 Κουπόνια
 Μείωση των τιμών



ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
¤ QR code
¤ Website
¤ Δημιουργία παρόμοιου εναλλακτικού σνακ (με γεύση 

μούρου Aronia)
¤ Μέρος των κερδών θα διατεθούν σε κλινικές 

έρευνες σχετικά με το διαβήτη



Σας ευχαριστούμε πολύ…





ARONIA BERRIES
 Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση
 Καθαρίζει τον οργανισμό από βαρέα μέταλλα
 Θετική επίδραση στο στομάχι
 Προστατεύει από παθήσεις του πεπτικού 

συστήματος
 Πλούσιο σε βιταμίνες και ειδικότερα σε βιτ. P
 Πλούσιο σε πολυφαινόλες


