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ΣΒΒΕ - ΕΚΕΤΑ: Τα καινοτόµα τρόφιµα δηµιουργούν νέα 
φιλοσοφία εξατοµικευµένης διατροφής. 

Η προσωποποιηµένη διατροφή, βασισµένη στις εξειδικευµένες ανάγκες
κοινωνικών οµάδων, όπως οι νεφροπαθείς και οι διαβητικοί, θα αποτελεί
πραγµατικότητα σε λίγο καιρό, µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
προσφέρει η γονιδιωµατική έρευνα στον τοµέα των τροφίµων. 

Οι εξελίξεις στο συγκεκριµένο ερευνητικό πεδίο τρέχουν µε πολύ γοργούς
ρυθµούς και τα νέα δεδοµένα µπορούν πλέον να αξιοποιηθούν από τις
επιχειρήσεις του κλάδου τροφίµων, µέσω προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ένα τέτοιο πρόγραµµα είναι και το «Raf Regions», που υλοποιείται
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και παρουσιάστηκε σήµερα στο
πλαίσιο ηµερίδας µε τίτλο «Μεταφέροντας τα οφέλη της έρευνας στις ΜΜΕ του
κλάδου τροφίµων - ποτών». Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Σύνδεσµος
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας
του ΕΚΕΤΑ (Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης). 

«Η γενετική γνώση διπλασιάζεται κάθε χρόνο και οι ρυθµοί αυτοί έχουν
οδηγήσει σε σηµαντική διεύρυνση της γκάµας γεωργικών προϊόντων, των
οποίων είναι γνωστή και διαθέσιµη η ολοκληρωµένη αλληλουχία του
γονιδιώµατός τους», ανέφερε ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Τσαυτάρης.  

Η εξέλιξη αυτή, όπως εξήγησε ο καθηγητής, επιτρέπει την παρέµβαση στην
παραγωγική διαδικασία, ώστε, να µε βάση τις εξειδικευµένες διατροφικές
ανάγκες διαφόρων κοινωνικών οµάδων (νεφροπαθείς, διαβητικοί,
καρκινοπαθείς, παχύσαρκοι), να παράγονται οι κατάλληλες ποικιλίες
προϊόντων.  

Ο κ.Τσαυτάρης, έφερε ως παράδειγµα τους νεφροπαθείς, σηµειώνοντας ότι,
όντας σε θέση να καλλιεργήσουµε ποικιλία γεωργικών προϊόντων στα οποία θα
ρίξουµε τα επίπεδα του φωσφόρου, αµέσως οι ανάγκες τους για αιµοκάθαρση
θα µειωθούν από τις 2 φορές την εβδοµάδα, σε 2 φορές το µήνα. 

Στο έργο Raf- Regions, εκτός από την ΠΚΜ συµµετέχουν οι περιφέρειες της
Puglia (Ιταλία) και του Pazardzhik (Βουλγαρία). Φορείς υλοποίησης στην
Ελλάδα είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το ΙΝΑ -ΕΚΕΤΑ, και ο ΣΒΒΕ,
µε επικεφαλής την εταιρία Ευρωσύµβουλοι Α.Ε. Η χρηµατοδότηση ανέρχεται σε
900.000 ευρώ, και καλύπτεται από το πρόγραµµα «Περιφέρειες της Γνώσης»,
του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.  

Στην ΠΚΜ τον επόµενο µήνα ξεκινάει η καταγραφή του προφίλ περίπου 40
επιχειρήσεων τροφίµων, που είτε αξιοποιούν ήδη τις δυνατότητες που τους
παρέχει η καινοτοµία, είτε ενδιαφέρονται να την αξιοποιήσουν µέσω του
προγράµµατος.  

Σύµφωνα µε τον συντονιστή του Raf Regions Νίκο Γιαννουλίδη, «µε τη βοήθεια
του ΣΒΒΕ θα καταλήξουµε σε 25-30 επιχειρήσεις, µε γεωγραφική κατανοµή, οι
οποίες θα περάσουν στο επόµενο στάδιο της χρηµατοδότησης και εκπαίδευσης
για την εφαρµογή των καινοτόµων πρακτικών». 
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