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Χρυσή η Eλληνική Oμάδα του ΕΜΠ στο Eυρωπαϊκό  «Champion’s League» 

της Kαινοτομίας των Τροφίμων  
 

 

Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2017. Το χρυσό βραβείο απέσπασε η ελληνική οµάδα του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο στον Ευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό Καινοτόµων 

Προϊόντων ∆ιατροφής ECOTROPHELIA 2017, που πραγµατοποιήθηκε στις 21-22 

Νοεµβρίου, στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης Τροφίµων «Food 

Matters Live 2017».  

 

Μεγάλος νικητής της φετινής ευρωπαϊκής διοργάνωσης ECOTROPHELIA, 

αναδείχθηκε το προϊόν «AVOYOG Smoothie Beverage», ένα λειτουργικό ρόφηµα 

αβοκάντου και ορού στραγγιστού γιαουρτιού µε πρεβιοτικά και αντιοξειδωτικά, που 

δηµιούργησε η επταµελής οµάδα της Σχολής Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το 

AVOYOG Smoothie Beverage έφθασε στον Ευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό κατακτώντας 

την 1η θέση στον Εθνικό ∆ιαγωνισµό ECOTROPHELIA, που διοργάνωσε για 7η 

συνεχή χρονιά ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων (ΣΕΒΤ).   

 

Το «AVOYOG Smoothie Beverage», είναι ένα ρόφηµα που παρασκευάζεται από 

αβοκάντο ελληνικής καλλιέργειας και ορό στραγγιστού γιαουρτιού µε προσθήκη 

πρεβιοτικών ινών και φυσικού αντιοξειδωτικού εκχυλίσµατος και ξεχώρισε ανάµεσα 

σε 16 συνολικά συµµετοχές από ισάριθµες ευρωπαϊκές χώρες! Ο ανταγωνισµός ήταν 

έντονος, καθώς όλες οι χώρες είχαν να επιδείξουν προϊόντα µοναδικής καινοτοµίας 

µε ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα, ωστόσο η ελληνική συµµετοχή 

του ΕΜΠ που αποτελείται από τον καθ Π. Ταούκη, Εργαστήριο Χηµείας και 

Τεχνολογίας Τροφίµων, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, την ∆ρ Ε. ∆ερµεσονλούογλου, 



 

την ∆ρ Β. Ανδρέου και τις φοιτήτριες Ε. Παρασκευοπούλου, Ε. Παπαµιχαήλ, Π. 

Σαραντάκου & Ζ. – Μ. Ξάνθου, κατάφερε να ξεχωρίσει για άλλη µια φορά και να 

βραβευθεί. Αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι η τρίτη διάκριση Ελληνικής Συµµετοχής στον 

Ευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό, µε την υποστήριξη και την καθοδήγηση του ΣΕΒΤ.  

 

Το αργυρό βραβείο στη χθεσινή εκδήλωση απέσπασε το Ηνωµένο Βασίλειο για το 

προϊόν Yasai Cauliflower Rice Sushi, ενώ το χάλκινο βραβείο η Σλοβενία για το 

προϊόν OnMyWhey. ∆ιακρίθηκαν επίσης η Γαλλία για την Καινοτοµία και η Γερµανία 

για την Επικοινωνιακή Στρατηγική των συµµετοχών τους.  

 

Ο κ. Π. Ταούκης, καθηγητής του ΕΜΠ, Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας 

Τροφίµων, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, τόνισε: «Η κατάκτηση της 1ης θέσης στον 

Ευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό Ecotrophelia 2017 έχει γεµίσει όλη την οµάδα και το 

εργαστήριό µας µε χαρά και ικανοποίηση. ∆ουλέψαµε εντατικά για πολλούς µήνες µε 

την ουσιαστική υποστήριξη του ΣΕΒΤ και το αποτέλεσµα επιβραβεύει τις προσπάθειες 

µας. Πιστεύουµε ότι διαγωνισµοί όπως ο Ecotrophelia στηρίζουν τη νέα γενιά και 

συµβάλλουν στην προώθηση της καινοτοµίας µέσα από τη συνεργασία της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης µε την Βιοµηχανία».  

 

Υπογραµµίζοντας τη σηµασία της χρυσής διάκρισης της ελληνικής συµµετοχής, ο κ. 

Ε. Καλούσης, Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, δήλωσε: «Εκ µέρους του ΣΕΒΤ θα ήθελα να 

συγχαρώ τους φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη µεγάλη τους νίκη 

και τη χαρά που µας έδωσαν να ξεχωρίσει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να 

αποσπάσει το χρυσό, ανάµεσα σε τόσες άλλες δυνατές συµµετοχές.  Είµαστε 

ιδιαίτερα περήφανοι που, σε µια τόσο δύσκολη για τον τόπο συγκυρία, ο Ελληνικός 

Κλάδος Τροφίµων απέδειξε, για µια ακόµη φορά, ότι διαθέτει ένα εξαίρετο ανθρώπινο 

δυναµικό που στηρίζει τη Βιοµηχανία Τροφίµων, ώστε να αποτελέσει το όχηµα για την 

ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση. Εµείς στον ΣΕΒΤ, δεσµευόµαστε, ότι θα 

συνεχίσουµε να στηρίζουµε τη νέα γενιά και θα εντείνουµε τις προσπάθειές µας για 

την προώθηση της καινοτοµίας, που ενισχύει την ανάπτυξη της οικονοµίας στην 

Ελλάδα και παράλληλα τις εξαγωγές». 
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Προς τους δηµοσιογράφους 
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Λίγα λόγια για τον ΣΕΒΤ  
 
Ο ΣΕΒΤ,  Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων - Ποτών εκπροσωπεί το σύνολο της 

Ελληνικής  Βιοµηχανίας Τροφίµων στην Ελλάδα την Ευρώπη και παγκοσµίως. Μέλη του 

συνδέσµου είναι οι κλαδικοί  σύνδεσµοι αλλά και ατοµικά πολλές επιχειρήσεις του χώρου των 

τροφίµων.   Ο κλάδος κατέχει τις τελευταίες δεκαετίες την πρώτη θέση στην ελληνική 

Βιοµηχανία, µε το 25% του συνόλου της Βιοµηχανίας στην οποία δραστηριοποιούνται πάνω 

από 1.200 επιχειρήσεις µε περισσότερους από 360.000 άµεσα και έµµεσα εργαζόµενους. Ο 

κλάδος µε ιστορία που ξεκινάει το 1782 είναι δυναµικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής µε 

έντονη επενδυτική και εµπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, Ασία και 

Αµερική.  Τα είδη διατροφής κατέχουν την 1η θέση και στον εξαγωγικό τοµέα, κατέχοντας το 

25% του συνόλου των εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, και συνολική αξία 6,250 δις. €. Το 

µεγάλο ποσοστό στις εξαγωγές ειδών διατροφής κατέχουν τα προϊόντα της Ε.Β.Τ.&Π., µε 

συνολική αξία 4,5 δις. €.  Αποστολή του ΣΕΒΤ, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο κρίσης που περνά 

η οικονοµία της χώρας µας είναι η εστίαση στην ποιότητα και την ανάδειξη νέων 

κατευθύνσεων σε τρόφιµα που θα στηρίζουν την ελληνική οικονοµία, την µεγέθυνση του 

παραγόµενου όγκου και τη µείωση τιµών, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την 

διασφάλιση θέσεων εργασίας. 

 


