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Επιχειρηματική Ιδέα: Go Fruity

Σαλάτα Φρεσκοτεμαχισμένων φρούτων (μήλο, αχλάδι, ανανάς, μάνγκο, ροδάκινο, βερίκοκο

και κεράσι) επικαλυμμένων με εδώδιμες μεμβράνες σε συσκευασία υπό τροποποιημένη

ατμόσφαιρα

Κωνσταντίνα Τζιά

10 Οκτωβρίου, Αθήνα

Βιργινία Γιάννου
Μαρία Κατσούλη
Τρύφων Κεκές
Άγγελος Μπιζύμης
Γεωργία Φρακολάκη

NTUA’s



Περιγραφή Πρότασης - Προϊόντος

✓Μεγαλύτερος χρόνος ζωής από τα
φρεσκοτεμαχισμένα φρούτα

✓Άμεση κατανάλωση (ως έχει/χωρίς
προετοιμασία)

Συσκευασία υπό MAP 
(Modified Atmosphere Packaging)

Φρεσκοτεμαχισμένα φρούτα:
✓ Μήλο
✓ Αχλάδι
✓ Ανανάς
✓ Μάνγκο
✓ Ροδάκινο
✓ Βερίκοκο
✓ Κεράσι

+ Εδώδιμες επικαλυπτικές 
μεμβράνες

+

Διατήρηση υπό ψύξη

Επιλογή φρούτων με βάση:
• Δυσκολία καθαρισμού (π.χ. ανανάς,
μάνγκο)
•Υψηλή θρεπτική αξία
•Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Επιλογή κατάλληλης αναλογίας
τεμαχίων φρούτων→
τελικό προϊόν με αρμονικό οπτικό και
γευστικό αποτέλεσμα

Συσκευασία του προϊόντος σε εύχρηστο περιέκτη (σκαφάκι PP) που σφραγίζεται με διαφανή 
πολυμερή μεμβράνη διατηρώντας την τροποποιημένη ατμόσφαιρα (ΜΑΡ).

Το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά σε ατομική συσκευασία των 100 g.



Καινοτομία/Πλεονεκτήματα Ιδέας

Συνδυασμός τριών τεχνολογιών: εφαρμογή εδώδιμων μεμβρανών, συσκευασία MAP και διατήρηση υπό ψύξη, που 
εξασφαλίζει μεγαλύτερο χρόνο ζωής του προϊόντος φρουτοσαλάτας, διατηρώντας ποιοτικά και οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά των φρεσκοτεμαχισμένων φρούτων.

Ενσωμάτωση ασκορβικού οξέος μέσα στο διάλυμα της μεμβράνης → Αναστολή οξειδωτικών δράσεων και ενζυμικού 
μαυρίσματος.

Go Fruity!!!

✓Μοναδικότητα προϊόντος (υπάρχοντα προϊόντα: κονσέρβες/κομπόστες φρούτων ή τεμαχισμένα φρούτα μέσα σε χυμό
φρούτων υπό ψύξη).

✓Μεγαλύτερη θρεπτική αξία και ανώτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά από άλλα προϊόντα φρούτων της αγοράς
(κονσέρβες/κομπόστες φρούτων ή ως τεμαχισμένα φρούτα μέσα σε χυμό φρούτων υπό ψύξη).

✓Άμεση και εύκολη κατανάλωση φρέσκων φρούτων (μήλο, αχλάδι, ανανάς, μάνγκο, ροδάκινο, βερίκοκο και κεράσι),
χωρίς προετοιμασία, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

✓Ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που προσεγγίζουν τα αντίστοιχα των φρεσκοτεμαχισμένων φρούτων.
Μεγαλύτερος χρόνος ζωής.

✓Φυσικά συντηρημένο προϊόν που ανήκει στην κατηγορία των “minimally processed foods”.



Δυνατότητα Υλοποίησης
Απαιτείται μικρό κόστος επένδυσης.

Παραγωγική διαδικασία:

1.Παραλαβή φρέσκων φρούτων και αποθήκευση υπό ψύξη.

2.Διαλογή, καθαρισμός, αποφλοίωση (αχλάδι, μήλο, ανανάς, μάνγκο), εκπυρήνωση
(κεράσι) και τεμαχισμός των φρούτων (σε συγκεκριμένες διαστάσεις).

3.Προετοιμασία του μίγματος τεμαχίων επιθυμητής αναλογίας των επιμέρους φρούτων.

4.Επικάλυψη των τεμαχίων φρούτων σε λουτρό που περιέχει το διάλυμα της
επικαλυπτικής μεμβράνης με το ασκορβικό οξύ και στράγγιση σε σχάρες.

5.Συσκευασία υπό τροποποιημένη ατμόσφαιρα με το επιλεγμένο υλικό συσκευασίας:
πλήρωση συσκευασίας (σκαφάκι) με την ποσότητα φρουτοσαλάτας, ζύγιση, ρύθμιση
ατμόσφαιρας αερίων και σφράγιση με διαφανή μεμβράνη.

6.Αποθήκευση και διακίνηση προς τα σημεία πώλησης υπό ψύξη.

Εξοπλισμός:

Μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανικός τεμαχιστής, μηχανικός εκπυρηνωτής, λουτρό
εμβάπτισης, ταινίες διαλογής και μεταφοράς, σχάρες και συσκευαστικό μηχάνημα με
δυνατότητα δημιουργίας τροποποιημένης ατμόσφαιρας).



Τρόπος ενδεχόμενης συνεργασίας-εφαρμογής στις 
επιχειρήσεις του κλάδου των FMCG (λιανεμπόριο 

ή/και βιομηχανία)

➢Παροχή ιδέας/τεχνογνωσίας στην ενδιαφερόμενη εταιρεία

➢Υποστήριξη για την ανάπτυξη του προϊόντος με πειραματικές μελέτες στο 
εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων ΕΜΠ

➢Επέκταση της επιχειρηματικής ιδέας και σε άλλα προϊόντα

➢Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τεχνικά θέματα της παραγωγής και επιστημονικά 
θέματα τροφίμων

❑Συμφωνητικό συνεργασίας ΕΜΠ - εταιρείας



Go Fruity!!!


