
Ανασυγκρότηση της γαστρονομίας. 
Οι βασικοί πυλώνες προς την 

ανάπτυξη. 



Εμπνέουμε τη διατροφή, δημιουργούμε τη γεύση 

Η εταιρεία Provil είναι μία ελληνική εταιρεία, με έντονη 
παραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα.  
 

Με την ιδιαίτερη εξειδίκευση στη βιομηχανική 
παραγωγή βοηθητικών υλών τροφίμων, για πάνω από 
28 χρόνια, αποτελεί τον έμπιστο συνεργάτη εταιρειών 
παραγωγής τροφίμων και των επαγγελματιών της 
γαστρονομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Βιομηχανίες Τροφίμων Επαγγελματική Εστίαση Κρεοπωλείο Λιανική Πώληση 



 

Επαγγελματική 
Γαστρονομία 

• Ζωμοί / Σούπες 

• Σάλτσες / Ethnic sauces 

• Σάλτσες Mise en place 

• Καρυκεύματα 

• Sandwich creams 

• Μαρινάτες 

• Μείγματα Combi 

 

Κρεοπωλείο 
• Μαρινάτες 

• Καρυκεύματα 

• Rubs 

• Μπαχαρικά / Βότανα 

• Βοηθητικά προϊόντα 

• Γεμίσεις 

Λιανική 
• Σάλτσες Μαγειρέματος 

• Μείγματα για ζύμωμα  
• Ethnic sauces  

• Chutneys 

• Ζωμοί 

Βιομηχανία Τροφίμων 
• Βοηθητικά προϊόντα γεύσης  
• Βοηθητικά προϊόντα 

• Σταθεροποιητές 

• Εκχυλίσματα 

• Παναρίσματα 

• Γεμίσεις 

• Αυτούσια μπαχαρικά 

Προϊόντα & Λύσεις για … 



H Αποστολή μας 

Εδώ και 28 χρόνια, είμαστε παρόντες εκεί όπου 
«παράγεται» τρόφιμο. 

Η διαδρομή μας ξεκίνησε αρχικά από τις Βιομηχανίες 
τροφίμων, αλλά πλέον η υποστήριξη της 
Επαγγελματικής Γαστρονομίας, έγινε μία από τις 
βασικές μας δραστηριότητες. 

 

Βάση λοιπόν της πολυετούς μας εμπειρίας στον 
κλάδο της Γαστρονομίας θα ήθελα να μοιραστώ μαζί 
σας κάποιες σκέψεις και προβληματισμούς. 



Οι κρίσιμοι τομείς για την ανασυγκρότηση της γαστρονομίας 

 

• Αναβάθμιση των διατροφικών συνηθειών που έχει πλήξει η κρίση 

• Ασφάλεια και γαστρονομία 

• Ελληνικές α’ ύλες στο τραπέζι του εστιατορίου 

• Νέα ταυτότητα για τα Ελληνικά τρόφιμα 

• Καλύτερη αξιοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Ψηφιοποίηση παραγωγής 

• Εξωστρέφεια & Εκπαίδευση 

 



 

Παρατηρείται υποβάθμιση της ποιότητας των τροφίμων λόγω της κρίσης, σαν 
αποτέλεσμα της αναζήτησης χαμηλών τελικών τιμών στα προϊόντα.  
 

Η Ελλάδα έχει γίνει σε ένα μεγάλο βαθμό χωνευτήρι φτηνών προϊόντων από 
όπου κι αν προέρχονται (Κίνα, Βουλγαρία, Ινδία, Βιετνάμ, Βραζιλία, κλπ.).  
 

Βασικό μέλημα και γνώμονας κατέληξε να είναι μόνο η τιμή. Καταναλώνουμε όσο 
πιο φθηνά κρέατα, τυριά, και πάσης φύσεως τρόφιμα, βρούμε από όλο τον 
κόσμο. 
 

Η κρίση έφερε υποβάθμιση της διατροφής μας 

Πρέπει να αντισταθούμε στο ευτελές 



 

Η κρίση έχει δημιουργήσει μια αγορά με φτηνά, κακής ποιότητας διατροφικά 
προϊόντα, τα οποία συχνά προωθούνται ως «παραδοσιακά». 

 

Αν και σαν λαός, έχουμε την φήμη ότι αγαπάμε να τρώμε καλά, εντούτοις, λόγω 
οικονομικής συγκυρίας, έχουμε οδηγηθεί σε σοβαρές «εκπτώσεις» σε σχέση με 
την γαστρονομία.  
 

Ένα φτηνό τρόφιμο, δεν μπορεί να είναι συνυφασμένο με την υψηλή ποιότητα.  

Το πρόβλημα έχει να κάνει τόσο με την ασφάλεια όσο 
και με τη γαστρονομία  



Η ελληνική παραγωγή τροφίμων δεν αξιοποιεί τα εκατομμύρια των τουριστών που 
συρρέουν κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας και δεν έχει καταφέρει να τους κάνει κοινωνούς 
των γεύσεων - προϊόντων, καθώς οι προμήθειες των μεγάλων ξενοδοχείων και πολλών 
εστιατορίων αποτελούνται σε συντριπτικό ποσοστό (πάνω από 80%) από εισαγόμενα 
προϊόντα.  
 

Προφανώς και δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το σύνολο των εισαγόμενων 
προμηθειών με ελληνικά προϊόντα.  
 

Μπορούμε όμως σ’ ένα μεγάλο μέρος, να εξελίξουμε πιάτα και υλικά, που θα γίνουν 
γευστικές προτάσεις. Κι αυτό σίγουρα θα βοηθήσει και την συνολική εικόνα της χώρας, 
αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. 
Το ζητούμενο λοιπόν είναι η μεγαλύτερη διασύνδεση της βιομηχανικής παραγωγής με 

την ελληνική πρώτη ύλη στοχεύοντας στην τροφοδοσία του τουρισμού και της 

γαστρονομίας. 
 

Η δημιουργία μιας νέας ταυτότητας, σχετιζόμενης με 
τις ελληνικές α’ ύλες 



 

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με τα δίκτυα διανομής.  
 

Υπάρχει σοβαρή αδυναμία των Ελλήνων παραγωγών να ανταποκριθούν πλήρως 
στις απαιτήσεις ως προς τις συσκευασίες, τις ποσότητες, τους χρόνους 
παράδοσης, την σταθερότητα της ποιότητας, τον προγραμματισμό παραγωγής και 
την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.  
Ιδιαίτερα στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, όπου υπάρχει μηδενική ανοχή 
για αστοχίες.  
 

Το πρόβλημα μάλιστα γίνεται εντονότερο, όταν είναι αναγκαία η ύπαρξη αλυσίδας 
ψύξης. 

Καλύτερη αξιοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας 



 

Επιπλέον, σήμερα υπάρχουν δύο νέα σημεία-προκλήσεις.  
 

• Όλο και περισσότερο ο καταναλωτής ζητά πληροφορίες για την παραγωγή και 
επεξεργασία μιας πρώτης ύλης. Διατροφικές πληροφορίες και υγιεινή διατροφή 
αποτελούν ζητούμενα. 

 

• Αξιοποίηση της τεχνολογίας Blockchain και ιχνηλασιμότητας στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες και αξιοποίηση των ψυχρών εφοδιαστικών αλυσίδων. 

Καλύτερη αξιοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας 



 

Στη διαδικασία της ψηφιοποίησης φαίνεται ότι και οι Έλληνες αγρότες (γεωργοί 
και κτηνοτρόφοι) και η βιομηχανική παραγωγή τροφίμων, καθώς και η έρευνα 
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων μας βαδίζουν ικανοποιητικά. 

 

Γίνονται πλέον συστηματικές και οργανωμένες καλλιέργειες, ενώ επίσης 
βελτιώνονται και οι υποδομές στην μεταποιητική βιομηχανία τροφίμων. 

Η ψηφιοποίηση της παραγωγής τόσο στο χωράφι, όσο 
και στο εργοστάσιο 

 



 

Σε μεγάλο βαθμό τα ελληνικά προϊόντα εισάγονται σε χώρες και διακινούνται 
από τα δίκτυα της ελληνικής ομογένειας.  
 

Εξαιρετική δυνατότητα αρκεί να μην είναι η μοναδική. Είναι ένα μοντέλο το οποίο 
πρέπει να εξελιχθεί.  
 

Η εξωστρέφεια και οι εξαγωγές που είναι και το τελικό ζητούμενο, είναι αυτή τη 
στιγμή άμεση συνάρτηση των προηγούμενων παραγόντων.  

Περισσότερα και καλύτερα βήματα προς την 
εξωστρέφεια 



 

Σε ένα μεγάλο βαθμό θα προσφέρει λύσεις η ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας 
με στόχο να στηρίξει περισσότερο τον τουρισμό, την επαγγελματική εστίαση και τα 
προϊόντα της ελληνικής παραγωγής και της βιομηχανίας τροφίμων. 

 

Έμπνευση από την παράδοση, δημιουργία νέων γευστικών προτάσεων. 
 

Εκπαίδευση και εξέλιξη των επαγγελματιών της Εστίασης. 
 

 

   

 

Η ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας 

Πρωτογενής 
Παραγωγή

Μεταποιητική 
Βιομηχανία

Γαστρονομία & 
Εκπαίδευση 

Ελληνική Οικονομία 
& Εξωστρέφεια



 

Η εταιρία μας η PROVIL στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της με το όνομα: «Οι Δρόμοι 
της Ελληνικής κουζίνας», επιθυμεί να συμβάλει, με τη μεγάλη της εμπειρία, σε μια 
διαδικασία βελτίωσης του ποσοστού συμμετοχής ελληνικών προϊόντων στην 
τροφοδοσία της αγοράς HORECA στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 
 

Η ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας 



Έδρα: ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης 

Παραγωγή, αποθήκες, γραφεία 
διοίκησης, κέντρο εκπαίδευσης και 
ερευνητικό εργαστήριο 10.000 m2 

Υποκατάστημα Αθήνας  

Γραφεία, χώρος εκπαίδευσης και 
στούντιο παρουσιάσεων 1.000 m2 

Επικοινωνία 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου 

Οδός Α3, 57022 

T: 2310 795 730 

F: 2310 795 732 

 

ΑΘΗΝΑ 

Λεωφ. Λαυρίου 101 

153 54, Γλυκά Νερά 

T: 210 66 57 680 

F: 210 6657 686 

 

info@provil.gr 

 

www.provil.gr  
 

https://www.facebook.com/ProvilGreece/ 

 

www.linkedin.com/company/provil-sa/ 
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