
Έξγν Hidden  
«Ξξντόληα Αγξνδηαηξνθηθνύ ηνκέα θαη ηξόπνη 
θαηλνηνκίαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ». 

 

 

 

 «Κε πνηα θξηηήξηα επηιέγνπλ λέα θαη 
δηαθνξεηηθά ηξόθηκα θαη πνηά νη Δπξσπαίνη 
θαηαλαισηέο: κεξηθέο έμππλεο θηλήζεηο ησλ 

αληαγσληζηώλ καο»   

 

Δηζεγεηήο: Γξ Φίιηππνο Ξαπαδόπνπινο  



Ρν θαγεηό είλαη θνπιηνύξα & 
πνιηηηζκόο  

Ν πνιηηηζκέλνο άλζξσπνο κε 
ην καγείξεκα θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ θαγεηνύ 
ηνπ έζπαζε ηα δεζκά ηεο 
θύζεο.  

Ρν ςσκί θαη ε κπύξα, είλαη 
από ηα πξώηα ζύκβνια 
ηνπ πνιηηηζκνύ ζηε 
Κεζόγεην.  

(έπνο Γηιγακέο, 2.000 Ξ.Σ.? – ε 
εμεκέξσζε ηνπ άγξηνπ Δλθηληνύ)  



Ν ξόινο ηεο Θνπιηνύξαο αλάκεζα 
ζηελ παξάδνζε θαη ηελ θαηλνηνκία. 

Καο επηηξέπεη ζαλ νκάδεο θαη ζαλ 
άηνκα λα απαληήζνπκε ζηα 
εξσηήκαηα: 

 Ξνηνη είκαζηε; Πωρ θα 
επιβιώζοςμε ζαλ νκάδα ζην 
πεξηβάιινλ πνπ δνύκε; Ξσο ζα 
δηαηεξήζνπκε ηε ζπλνρή καο; 

 Παπάδοζη: κηα ζεηξά από 
επηηπρεκέλεο ζπληαγέο πνπ 
κεηαδίδεηαη κέζα από ηζηνξίεο θαη 
πξαθηηθέο.  

 Ξαξάδνζε πνπ αξλείηαη λα αιιάμεη 
= πξώηα θαξηθαηνύξα, κεηά 
απολίθωζη.   



Έρνπκε ηελ επηινγή λα κελ αιιάμνπκε; Ρα 

λνύκεξα ιέλε κάιινλ όρη.  

Εκηάπια/ 
παπαγωγό 

Εζοδα/  
εκηάπιο  

% Πποζηιθέμενη 
αξία  

Ελλάδα  4,9 3.141 € 48 

Ε.Ε. - 27 14,6 2.285 € 39 

Τζε χία 151,5 1.387 € 29 

Σλοβενία  79 2.550 € 39 

Γαλλία  54,9 2.594 € 40 

Ολλανδία 26,4 13.586 € 32 

Ιζπ ανία  24,6 1.742 € 52 

Ιηαλία  8 3.695 € 53 



Ξσο αληηδξνύλ νη άιινη ζηνλ 
αληαγσληζκό; Ρν Ηζπαληθό ιάδη  

 Νη Βόξεην Δπξσπαίνη 
έρνπλ κάζεη ηα νθέιε 
ηεο Κεζνγεηαθήο 
δηαηξνθήο. 

 Βξίζθνπλ όκσο ηε γεύζε 
ηνπ ειαηόιαδνπ βαξηά & 
ηελ ηηκή πςειή. 

 Ππκπέξαζκα: ξίμε ηε ηηκή 
θαη δώζηνπο  άγεπζην 
ιάδη  

 Ξσο; πνηθηιία Αξκπεθίλα 
+ Δληαηηθή θαιιηέξγεηα.  



Δκείο ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε;  
 

Λα κάζνπκε λα ιέκε 
ηζηνξίεο πνπ 

ν πειάηεο ηαπηίδεηαη 
κε ηνπο 
πξσηαγσληζηέο:  

 Ρα πξντόληα καο   

           θαη 

 Ρν ηόπν καο.   



Αλ ε θνπιηνύξα είλαη γιώζζα, πνηα είλαη ε δνκή 

ηεο γιώζζαο ηνπ θαγεηνύ; Κηα πξόηαζε. 

 Φζόγγνη = πιηθά  

 

 Ιέμεηο = ζπληαγέο/ πηάηα 

 

 Ππληαθηηθό = καγεηξηθή & 
γεύκαηα 

 

Ζ ιζηοπία μαρ πξέπεη λα 
είλαη: ζσζηά εθθξαζκέλε & 
ελδηαθέξνπζα   

 



Ξσο ηαηξηάδεη ε ηζηνξία ζαο κε ηηο πξαθηηθέο 

ησλ νκάδσλ- ζηόρσλ ζαο;  

 ςνήθειρ ππακηικέρ: π.ρ. γεύκα ζην ζπίηη 
νηθνγέλεηα/ θίινη, γεύκα έμσ, ζλαθ ζηε δνπιεηά θιπ. 

 Η δςναμική ησλ παξαπάλσ πξαθηηθώλ – πσο 
εμειίζζνληαη; π.ρ. Κπύξα γηα γπλαίθεο, επηζηξνθή ζε 
παιηέο ηξνθέο.  

 ςνδςαζμοί ππακηικών: π.ρ. Καγεηξεύσ γηα θίινπο.   

 ςνέπεια ή εςελιξία ζηελ ηνπνζέηεζε απέλαληη ζε 
ζπλδπαζκνύο πξαθηηθώλ: π.ρ. Ππληεξεηηθόο ζπίηη – 
λεσηεξηζηήο έμσ.   

 Κοινωνικέρ καπιέπερ πνπ ρηίδνληαη πάλσ ζηηο 
πξαθηηθέο: π.ρ. Ν θαινθαγάο, ε κάλα, ν θνζκνπνιίηεο 
θιπ. 



Ξσο δέλεη ην Ξξνβνιόλε κε ηηο 
πξαθηηθέο ησλ θαηαλαισηώλ.   

Γηαιέγεη έλα ζηνηρείν ηνπ πξντόληνο: 
ρεηξνπνίεηε δηαδηθαζία θαη ην δέλεη κε ηηο 
πξαθηηθέο ηνπ ζύγρξνλνπ θαηαλαισηή.  

 

  

Auricchio, o κεγαιύηεξνο παξαγσγόο ζηελ Ηηαιία. 

20110519165009_provolone-piccante.mp4


“Veranda” a Mediterranean Restaurant in 
Washington DC  

 
Φαγηηό & παγκοζμιοποίηζη  

 Σνπξκάδεο 

(Βόπεια Αθπική) 

 

 Ρπξί Boursin 
Cheese  

    (Γαλλία) 

 

 

 Ρνπηθό κέιη 
(Αμεπική)  

 

 



Θνηλσληθό Θεθάιαην (Bourdieu) 

Αλαθέξεηαη ζηηο γλώζεηο, 
εκπεηξίεο θαη θαηαμίσζε 
ησλ αηόκσλ, πνπ ηνπο 
επηηξέπνπλ λα επηηύρνπλ 
ζηε δσή ηνπο.  

 

Ρν θνηλσληθό θεθάιαην 
επηηξέπεη ζε άηνκα λα 
θαηαλννύλ ζηνπο θώδηθεο 
επηιεγκέλσλ θνηλσληθώλ 
νκάδσλ θαη λα 
δηαζθαιίδνπλ έηζη ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο, 
δηαθνξνπνηνύκελνη από 
άιινπο.   



Gourmet  δεκνζηνγξαθία  & 
ζύκβνια high-status (Johnston & Baumann, 2007) 

Ρν Bon Appe´tit δήλωζε 
ηον Γενάρη ηου 2004 όηη 
ην hamburger ήηαλ ην 
πηάην ηεο ρξνληάο.  

Ρν Food and Wine 
παξνπζίαζε ηνλ 
Αύγνπζην ηνπ 2004 ηα 
10 θαιύηεξα burgers, 
από ηνπο 10 top chefs  

 

Ήξζε ην ηέινο ηεο 
Αξηζηνθξαηίαο; 

 

Κε 5.000$ ην κπηθηέθη ΝΣΗ.  



Ν connoisseur πέζαλε (ζρεδόλ),  
Εήησ ν Foodie.  

Ζ Ακεξηθαληθή & Δπξσπατθή 
θνπιηνύξα ηείλεη λα μεπεξάζεη 
ηνλ αξηζηνθξαηηθό ζλνκπηζκό 
ηεο κνλαδηθήο Γαιιηθήο 
θνπδίλαο ζαλ ζύκβνιν 
ςψηλήρ μαγειπικήρ.  

 

Πήκεξα, ν δεκνθξαηηθόο 
«εκλεκηικόρ παμθάγορ» 
επηηξέπεη ζηνλ εαπηό ηνπ λα 
δηαιέμεη αλάκεζα ζε δηάθνξεο 
εζληθέο θαη «ηαμηθέο» 
θνπδίλεο.  

 



Ν connoisseur πέζαλε (ζρεδόλ),  
Εήησ ν Foodie. 

Νη νκάδεο πςεινύ 
θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ 
ηείλνπλ πξνο ηνλ 
πνιηηηζκηθό εθιεθηηζκό 
ζηελ θνπδίλα 

Ν εθιεθηηζκόο απηόο 
απαηηείηαη λα 
ζπλνδεύεηαη από 
επξπκάζεηα, 
εθιεπηπζκέλν γνύζην 
θαη επγισηηία. 



Ρη ζα νδεγνύζε έλα Foodie λα 
αγνξάζεη θξέαο από απηό ηνλ θύξην;  



Ζ εθηίκεζε γηα ην «δηαθνξεηηθό»  

Εκηόρ κανόνων  

    Ζ ζπαληόηεηα δελ θηάλεη πηα 

Σύνηθερ 

Κοινωνικά 
Κονηινό 

Κοινωνικά 
απόμακπο 



Ρα βαζηθά θξηηήξηα Δπηινγήο 
«πεξηθεξεηαθώλ» πξνηάζεσλ από ηνπο 

Γπηηθνύο Foodies 

 

 Γεωγπαθικόρ πποζδιοπιζμόρ – ζε 
αληηδηαζηνιή κε ηελ απξνζδηόξηζηε θαηαγσγή 
ηνπ πξντόληνο ζνππεξκάξθεη.  

 Απλόηηηα: κηθξή θιίκαθα παξαγσγήο, 
«ρεηξνπνίεην» ζε αληηδηαζηνιή κε ην  
βηνκεραληθό, θηηαγκέλν από κεξάθη θαη όρη γηα 
ην θέξδνο.        

 Φαγεηό κε πξόζσπν/ πποζωπικόηηηα  

 Ιζηοπικόηηηα – ζε αληηδηαζηνιή κε ην 
εθήκεξν 



Ή έλλνηα ηεο απζεληηθόηεηαο 

Κηα έλλνηα δηαπξαγκαηεύζηκε πνπ 
αλαθέξεηαη ζε: 

 Γεσγξαθηθή απζεληηθόηεηα (POP)  

 Ηζηνξηθή απζεληηθόηεηα (ζπληαγή ηεο 
γηαγηά κνπ) 

 Βηνινγηθή απζεληηθόηεηα (ληόπηνη 
ζπόξνη, γεγελήο πνηθηιίεο θιπ)  



Κεζνγεηαθά Θξαζηά: Ζ γεύζε ηνπ 
θξνύηνπ θαη ηεο πέηξαο  
http://www.time.com/time/travel/article/0,31542,2005494,00.html 

Κεζνγεηαθά θξαζηά: 

 Αξραία θαη άγλσζηα 

 Λέεο πνηθηιίεο. Ππάλε 
ηνπο θαλόλεο 
(απξόβιεπηεο) 

 Αξραία παξάδνζε, λένη 
κηθξνί παξαγσγνί 
(θνπιηνπξηάξεδεο)  

 Ρερλνγλσζία, όρη 
ηερλνινγία  

 Νη «ζνβαξνί» νηλόθηινη 
ην ςάρλνπλ.  

 

 



Ξσο παξνπζηάδνπλ  
ηε Παληνξίλε 

«Παληνξίλε, εθεί πνπ ηα 
ακκώδε εθαηζηεηνγελή  
ρώκαηα 
πξσηνθαιιηεξγήζεθαλ 
από Φνίληθεο πξηλ από 
3.500 ρξόληα, νη 
ζεκεξηλνί νηλνπνηνί 
έρνπλ ηελ επθαηξία λα 
δνπιέςνπλ κε αξραίεο 
πνηθηιίεο, μεραζκέλεο 
ζηνλ ππόινηπν θόζκν.»  
 



            Google Δηθόλεο γηα  
              Νηλόθηινο  

  



Έρνπκε αθόκε δξόκν κπξνζηά καο.  
Ρν κέηξν είλαη νη Ηηαινί. 
http://www.telegraph.co.uk/foodanddrink/wine/9612989/Greek-wine-keep-calm-drink-up.html 

 
Ξνιινί παξαγσγνί θπηεύνπλ δηεζλείο πνηθηιίεο: cabernet 

sauvignon, syrah, merlot ....Γηα ηα δηθά κνπ γνύζηα, 
απηά είλαη θξαζηά ρσξίο θάηη ην μερσξηζηό.  

 
Ρα θξαζηά πνπ δηαθξίλνληαη είλαη από πνηθηιίεο πνπ ππήξραλ 

εδώ γηα αηώλεο.  
Ρν αζηέξη ζηε Λάνπζα είλαη ην Μηλόκαπξν, κε επηζεηηθέο 

ηαλίλεο θαη δηαθξηηηθό, κπζηεξηώδεο άξσκα.  
Ρα θαιύηεξα δείγκαηα ζπκίδνπλ ην nebbiolo ηεο 

Βνξεηνδπηηθήο Ηηαιίαο.  
Ππλήζσο πην ρσξηάηηθα ... Κνηξάδνληαη ηελ απζηεξόηεηα 

(ηνπ nebbiolo) θαη ηελ ηθαλόηεηα γηα παιαίσζε...  
 
             
                       Victoria Moore 16/12/2012 
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Ρα παξαπάλσ ζηνηρεία πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ 
ηζηνξία ζαο. Αιιά θπθινθνξνύλ πνιιέο ηζηνξίεο 



Jura «Έλα λεζί   ζην θόζκν ηνπ»  



Ρν νπίζθη κηαο θνηλόηεηαο  



A SURPRISE DISCOVERY 
 
BY DEREK ABSON (19/08/2011) 
Όινη γλσξίδνπκε ηα εμπορικά νπίζθη. 

Ρα πίλεηο θαη ηα μερλάο.   
Φαληαζηείηε ηελ έθπιεμή κνπ όηαλ 

πξσηνείδα έλα κπνπθάιη  
Superstition (δεηζηδαηκνλία) ζηε 

κηθξή πόιε  Rayton θνληά ζηε 
Ξξαηηόξηα.  

Ξξώηα κε ηξάβεμε ην ιερογλυθικό 
ζην κπνπθάιη. Ρν πήξα ζπίηη ζηε 
μικρή μου θάρμα, δελ θξάηεζε 
πνιύ, ρξεηάζηεθε λα αγνξάζσ θαη 
δεύηεξν.   



(Κηα παξέλζεζε) Ρν παηρλίδη ησλ 
θαηαλαισηηθώλ «θπιώλ» - Consumer 

Tribes: Ξαξακύζηαζέ κε 

Νη θπιέο λνεκαηνδνηνύλ 
ηνλ θόζκν κέζα από 
θνηλέο εκπεηξίεο θαη 
ζπλαηζζήκαηα.  

Πηε δηαδηθαζία απηή, 
επηιέγνπλ λα 
μεράζνπλ ηελ 
εκπνξηθή δηάζηαζε ηνπ 
πξντόληνο.  

Ρν πξντόλ ζπλνδεύεη ηηο 
ζρέζεηο αλάκεζα ζηα 
κέιε ηεο.  

 

 



Νη θπιέο ηεο Θεζζαινλίθεο  



Θάζε πξντόλ  έρεη ην θνηλό ηνπ θαη πξνζπαζεί λα 
ζπλδεζεί κε ηηο «θπιεηηθέο» πξαθηηθέο ηνπ θνηλνύ 

απηνύ.(Ζ πίζηα ηνπ Ξαγνπξίζηα?)   

When we’re watching football this weekend, we’ll be doing it 
with a Boston Lager and a great pizza. What’s your idea 
for a pizza that represents your team? Tell us 
at http://bit.ly/W8n9uh for a chance to win great Sam 
Adams gear!  

http://bit.ly/W8n9uh


Έλα πεηπρεκέλν παξακύζη κπνξεί λα ζε ζώζεη ...  
Ζ δεκηνπξγηθή αλάπιαζε κηαο Νιιαλδέδηθεο 

παξάδνζεο  

 Jenever: ν Νιιαλδόο 
πξόδξνκνο ηνπ Ρδηλ, 
θάξκαθν ηνπ 16νπ 
αηώλα.  

 Φζίλνπζα πνξεία. 

 Ζ ηύρε ηεο πνηνπνηίαο 
Nolet ζηελ παιηά πόιε 
ηνπ Schiedam 
αθνινπζεί ηελ πνξεία 
ηνπ πνηνύ .... 

 Κέρξη πνπ ε Jenever 
γίλεηαη .... βόηθα.  

 

 



Ηζηνξηθό  παξειζόλ, επηηπρεκέλνο κύζνο   
(Βόηθα Nolet -ην νύδν 12 ηεο Νιιαλδίαο) 

H κληπονομιά  

Ζ νηθνγέλεηα Nolet 

παξάγεη ζην 
Schiedam ηεο 
Νιιαλδίαο πςειήο 
πνηόηεηαο 
αιθννινύρα  πνηά 
γηα δέθα γελεέο.  

Ζ βόηθα Ketel One 
Vodka  βαζίδεηαη 
ζε 300 ρξόληα 
νηθνγελεηαθήο 
εκπεηξίαο.  

 



Νη νησλνί: Ρν 1902 πήγακε ζηελ Ακεξηθή 

αιιά καο έπηαζε ε πνηναπαγόξεπζε.  



Ρν λέν πξόζσπν:1979    
Carolus Nolet, Sr  



Ρν παξαδνζηαθό κπνπθάιη κε λέν 
πεξηερόκελν. 

 Γεκηνπξγηθή αλάπιαζε ηεο παξάδνζεο  



2001: Ζ επηηπρία – 1.000.000 
θάζεο βόηθαο εηεζίσο ζηελ Ακεξηθή   



 
To Ηζπαληθό jamón ibérico 

Ξσο ρηίδεηαη έλαο ζπιινγηθόο κύζνο  

Denomination of Origin (DO)   

Θα ην βξείηε ζην Ινλδίλν 
ζηα Selfridges κε € 25 
ηα 100g.  

Αθξηβό; Λαη αιιά έξρεηαη 
κε πηζηνπνηεηηθό DNA 
ζε ρεηξνπνίεην μύιηλν 
θνπηί, ηπιηγκέλν ζε 
αθξηβό ύθαζκα από 
επώλπκν ξάθηε ηεο 
Ηζπαλίαο.  



Ζ λαπαξρίδα: Jamón ibérico de 
bellota  

Διεγρόκελε παξαγσγή από 
ζπλεηαηξηζκό (1992). 

 Ππγθεθξηκέλε, ηνπηθή 
ξάηζα "pata negra"   

 Διεπζέξαο βνζθήο – κε 
πεξηνξηζηηθνύο όξνπο δών 
αλά ζηξέκκα  

 Ρειεπηαίνπο 3 κήλεο 
ηαΐδνληαη κε βαιαλίδηα (6 -7 
θηιά ηε κέξα) 

 Βάξνο ηελ εκεξνκελία 
ζθαγήο 160 θηιά.   

 Ωξίκαλζε: ηνπιάρηζηνλ 3 
ρξόληα.  
 



Ν ζηόινο  

 Jamón ibérico cebo de campo 
Ρνπηθή ξάηζα Διεπζέξαο βνζθήο 
& ζηηεξέζην δεκεηξηαθώλ. 

 Jamón ibérico de cebo 
Ρνπηθή ξάηζα Σνηξνηξνθείνπ & 
ζηηεξέζην δεκεηξηαθώλ. 

 Jamón de Trévelez 
Σνηξνηξνθείνπ & ζηηεξέζην 
δεκεηξηαθώλ. 

 Jamón de Teruel 
Νξεηλώλ πεξηνρώλ & 12 κελώλ 
σξίκαλζεο 

 Θαη θπζηθά, ινπθάληθα δηάθνξα 



Ζ απζεληηθόηεηα  

 Ρν Ρνπίν 

 Ζ Γεγελήο θπιή 

 Ζ Καζηνξηά 

 Ζ πνκνλή  

 Νη πειάηεο 



http://uk.tienda.com/jamon/index.html 



Κηα Διιεληθή πξνζπάζεηα ζηελ 
Ξηεξία   



Θάπνηεο ηζηνξίεο θζίλνπλ, θάπνηεο αληέρνπλ θαη άιιεο 

αλαδύνληαη. Ρν ethnic έρεη αξρίζεη λα θνπξάδεη; (Ακεξηθή) 



Ρν ethnic έρεη αξρίζεη λα θνπξάδεη; (Γεξκαλία) 



Δμαγσγέο  ζηε Γεξκαλία  
κηα ηξαγσδία παξεμεγήζεσλ;   

Γεπμανικόρ Ρομανηιζμόρ  
θαη  

 θιαζηθή αξραηόηεηα 

 Οηδνζπαζηηζκόο θαη 
ηαβέξλα 1970 

 Ονκαληηθή δηαθπγή ζην 
Ενξκπά  

 1990 ην ηέινο ηεο 
Διιεληθήο αθήγεζεο;  

 

 



Ζ Ήπεηξνο  πνηόλ κύζν κπνξεί λα 
ρηίζεη;  



Ζ εηθόλα ηνπ Ζπεηξώηηθνπ θαγεηνύ  
http://www.saveur.com/gallery/Scenes-from-Epirus-
Greece/8 



Αςηοί πος ππώηοι μάθανε να κάνοςν 
Μεηζοβόνε δεν ζεβάζηηκαν ηη 

παπάδοζη, έθηιαξαν παπάδοζη ... 
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              Δμαγσγέο Ξξνβνιόλε 



 
“ Metsovone Cheese ” 
15 August 2011, http://www.tripadvisor.co.uk/ShowTopic-g189398-i192-k4733950-
Metsovone_Cheese-Greece.html 

Έλαο θίινο ζηε Ξξάγα καο ζπλέζηεζε ην Κεηζνβόλε – δελ ην 
βξήθακε ζε θαλέλα θαηάινγν. Ήκαζηαλ ηπρεξνί, ην 
βξήθακε ζην Παξαθίληθν – πξαγκαηηθά ππέξνρν.  

 

Ξίζσ ζηελ Αγγιία ην έςαμα ζην ληειηθαηέζελ αιιά δελ ην 
γλώξηδαλ.   

 

Ξξνζπάζεζα λα ην αγνξάζσ από ην ίληεξλεη, ηα 
ηαρπδξνκηθά ήηαλ απαγνξεπηηθά, ην ηπξί θνζηίδεη 18 
ιίξεο ην θηιό θαη ην ηαρπδξνκείν 55.  . 



Κηα θάπσο αηξεηηθή ζθέςε  

 

 

Ρώξα πνπ 
απνπνηήζεθε ην 
ΞΝΞ, ζα 
κπνξνύζε ην 
Κεηζνβόλε λα 
γίλεη ην ηπξί 
λαπαξρίδα ηεο 
Ζπείξνπ;  



Αλ ε απάληεζε είλαη Λαη, ηη ζα 
δηαθνξνπνηνύζε ην Κεηζνβόλε από ην 
Ξξνβνιόλε; 

 Ρν Κεηζνβόλε πνπιηέηαη 
ζε ππεξδηπιάζηα ηηκή 
από ην Ξξνβνιόλε. 

 Από αύξην, γηαηί λα κελ 
εμάγνπλ νη Ηηαινί ζηελ 
Διιάδα ην δηθό ηνπο 
«Κεηζνβόλε»; 

 Δκείο πσο ζα πείζνπκε 
πειάηεο ζην εμσηεξηθό 
όηη ην ηπξί καο αμίδεη ηα 
ιεθηά ηνπ;      

 
Ξαξακπζία: πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία, εζηθή θαηαλάισζε, 

Άγξηα Δπξώπε  



Ξνηνη αθνύλ ηέηνηεο ηζηνξίεο;  



Google Δηθόλεο Είηζαο. Μέξνπκε ηη 
ζέινπκε λα πνπιήζνπκε;  



Είηζα, αλαληηζηνηρία κε ηελ 
Διιεληθή εηθόλα; 

http://en.calameo.com/read/00000056910435bfa6f92   

 



Ρη ιέλε γηα ηε Είηζα νη δηεζλείο 
ζνκειηέ; Ιίγα πξάγκαηα.   

Γελ ηε δνθίκαζα,  

Ραηξηάδεη κε ςεηό 
θαιακάξη.  

Primus Zitsa: 20 
δνιάξηα Θαλαδά 

 

 

 



Ξσιήζεηο κέζσ ίληεξλεη  
http://www.wine-searcher.com/find/zitsa+white 



Βαζηθέο αγνξέο αθξώδνπο θξαζηνύ 

 2011: 7.7% ηεο 
ζπλνιηθήο αγνξάο 
θξαζηνύ. Γεξκαλία, 
Γαιιία, Ρωζία & Ακεξηθή 

 

 Ξνηνο κύζνο ζα κπνξνύζε 
λα ζπλνδεύζεη ην θξαζί 
ζηε Οσζία;  

Παπαμςθία: Σζαπική ιζηοπία, απιζηοκπαηική & εθνικιζηική 
επιλογή 



Πε πνηνπο αξέζνπλ ηέηνηεο ηζηνξίεο; Πε 
επθαηάζηαηνπο Οώζνπο πνπ ςάρλνπλ ζύγρξνλε 

ηαπηόηεηα ζε έλα θαληαζηηθό παξειζόλ. 

Π όινη ζέινπλ έλα παππνύ γηα ηνλ νπνίν λα είλαη πεξήθαλνη  



Ξνηνη αθνύλ ηέηνηεο ηζηνξίεο; 



Ξαξαδνζηαθά πξντόληα ζε 
αλαπάληερεο πξαθηηθέο  

Γιπθό θνπηαιηνύ = spoon 
sweet?  

θαθεδάθη κε γιπθό ζπηηηθό, ζην 
ζαιόλη κε ηα ζεκεδάθηα ..  
γεηα ζηα ρέξηα ζνπ θπξία 
Θνύια κνπ ... 

Γελ ππάξρεη αλάινγε πξαθηηθή 
ζηελ Δπξώπε  

πάξρεη όκσο ην εμαηξεηηθά 
δεκνθηιέο Greek Yogurt, ην 
επηδόξπην θαη ην γξήγνξν 
γεύκα ζηε δνπιεηά.  

Ξαξακπζία: Ρν Διιεληθό γηανύξηη ζέιεη ηα δηθά ηνπ ρξώκαηα.  



Ξνηνη αθνύλ ηέηνηεο ηζηνξίεο;  



Γηιήκκαηα  

Αλ ζθνπεύνπκε λα 
εμάγνπκε,  

ζέινπκε κηα Διιεληθή 
ηζηνξία κε μεληθή 
πξνθνξά;  

ή κηα θνζκνπνιίηηθε 
ηζηνξία κε Διιεληθή 

πξνθνξά;   


