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Μία χρονιά γεμάτη δράσεις  
για τη μάρκα Bovillage! 

Μία χρονιά στη διάρκεια της οποίας η 
μάρκα επιβεβαίωσε την υπόσχεσή της, 
να βρίσκεται κάθε μέρα στο πλευρό 
των επαγγελματιών στις χώρες όπου 
δραστηριοποιείται:  στην Ιταλία, την 
Ελλάδα και την Πορτογαλία και μέσα 
από τις διάφορες δράσεις και ενέργει-
ες που υλοποίησε,  η μάρκα Bovillage 
παρουσίασε την καινούρια της εικα-
στική προσέγγιση και τους πρωταγω-
νιστές της. 

Η μάρκα Bovillage υποδέχτηκε 
επίσης, για πρώτη φορά μετά τη δη-
μιουργία της, επαγγελματίες από τις 3 
παραπάνω χώρες με την ευκαιρία της 
παρουσίας της στην έκθεση SIAL, επι-
βεβαιώνοντας έτσι με τον πιο δυναμι-
κό τρόπο την διεθνή της διάσταση. 

Αξίζει τέλος να αναφέρουμε τις 
ακόλουθες δράσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν σε κάθε χώρα ξεχωριστά: 
•  Στην Ελλάδα, τις ενέργειες στήριξης 

πωλήσεων για τον κλάδο των εμπό-
ρων κρέατος καθώς και τα εκπαι-
δευτικά σεμινάρια τεμαχισμού στις 
σχολές του κλάδου της εστίασης

•  Στην Ιταλία, την καμπάνια προώθη-
σης για το λιανεμπόριο και ενέργει-
ες επικοινωνίας σε επιλεγμένα εστι-
ατόρια 

•  Στην Πορτογαλία, πραγματοποιή-
θηκαν προωθητικές ενέργειες σε 
επιλεγμένους εμπόρους καθώς και 
σεμινάρια εκπαίδευσης προς τους 
επαγγελματίες του κλάδου 

Η μάρκα Bovillage και οι εκπρό-
σωποί της σας εύχονται καλές γιορτές 
και σας δίνουν ραντεβού το 2013 για 
περισσότερα νέα Bovillage! 

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία 
σχετικά με το πρόγραμμα Bovillage 
(Μποβιλάζ) μπορείτε να απευθυνθείτε στη 
SOPEXA Ελλάς

Λεωφόρος Πεντέλης 72
152 34, Χαλάνδρι
Τηλ.: + 30 210-68 91 624, εσωτ. 102
Fax: + 30 210-68 11 104
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Μία χρονιά δυναμική σε επικοινωνία και δράσεις  
φτάνει στο τέλος της για τη μάρκα Bovillage. 



Το γαλλικό μοσχαρίσιο κρέας  Bovillage είναι ό,τι καλύτερο 
μπορεί να παρέχει ο γαλλικός κλάδος κρέατος στους επαγγελ-
ματίες που επιλέγουν την ποιότητα και τους πελάτες τους. 
Οι κυριότεροι παράγοντες της ποιότητας είναι:
α.  Η φυΣΙΚΗ ΔΙατΡΟφΗ των ζωων
Τα ζώα τρέφονται με τροφές 100% φυτικές (χόρτο, κα-
λαμπόκι, δημητριακά κλπ.) που παράγονται στη φάρ-
μα. Τους πρώτους μήνες της ζωής τους τα νεαρά μο-
σχάρια τρέφονται κυρίως με γάλα και στη συνέχεια με 
χορτάρι και καλαμπόκι, ενώ λαμβάνουν επίσης συμπλη-
ρώματα από δημητριακά, βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.  
Β.  Η ΕυζωΙα ΚαΙ Ο ΣΕΒαΣΜΟΣ Στα ζωα 
Η ευζωία των κοπαδιών και η απουσία στρες είναι εξαιρετικά 
σημαντικοί παράγοντες για την παραγωγή κρέατος ποιότητας. 
Έτσι οι κτηνοτρόφοι που συμβάλλουν στην παραγωγή του 
κρέατος Bovillage έχουν υπογράψει και σέβονται την Χάρτα 
Ορθών πρακτικών κτηνοτροφίας που εγγυάται τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες ζωής στις μονάδες τους: καθαριότητα των 
ζώων σε κάθε εποχή, διαμονή σε κτίρια καταλλήλως φωτισμέ-
να και αεριζόμενα, σωστός χειρισμός (χωρίς βία), με τον κα-
τάλληλο εξοπλισμό, και διαμόρφωση καταφύγιων για τα ζώα 

που εκτρέφονται στην 
ύπαιθρο. 
Γ. αυΣτΗΡΟΙ 
ΕλΕΓχΟΙ υΓΙΕΙνΗΣ 
Τόσο στη φάρμα όσο 
και στα σφαγεία γί-
νονται αυστηροί και 
συστηματικοί έλεγχοι 
από πιστοποιημένους, 
ανεξάρτητους κτηνι-
άτρους. Έτσι το μοσχαρίσιο κρέας Bovillage ανταποκρίνεται 
πλήρως στους Ευρωπαικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
των τροφίμων. 
Δ.  ΠλΗΡΗ ΙχνΗλαΣΙΜΟτΗτα 
Από τη γέννησή του, κάθε νεαρό μοσχάρι που γεννιέται στη 
Γαλλία,  διαθέτει έναν αναγνωριστικό κωδικό χάρη στην τοπο-
θέτηση ενός ενώτιου σε κάθε αυτί. Το ενώτιο δίνει στο ζώο 
ένα συγκεκριμένο και αποκλειστικό αριθμό. Το ζώο λαμβάνει 
επίσης ένα διαβατήριο, που το συνοδεύει από τη γέννησή του 
μέχρι το σφαγείο και επιτρέπει να βρούμε πολύ εύκολα την 
καταγωγή του ανά πάσα στιγμή. 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ?
Γαλλικό μοσχαρίσιο κρέας Bovillage:  
οι καλύτερες συνθήκες παραγωγής, γιατί έχετε ταλέντο! 

EVENts
Διαφημιστική καμπάνια ενός δυναμικού  
και μοντέρνου κλάδου: Η νύχτα στα κόκκινα!  

ΓΑΛΛΙΑ

Στη Γαλλία, το νέο viral σποτ της Interbev 
συνεχίζει να σημειώνει μεγάλη επιτυχία! 
Η Interbev δημιούργησε ένα μοναδικό και πρωτό-
τυπο διαφημιστικό ταινιάκι στο YouTube που έγινε 
γρήγορα viral, μοιράστηκε δηλαδή από χρήστη σε 
χρήστη και «εξαπλώθηκε» παντού. 

Χρησιμοποιώντας με έξυπνο τρόπο τις νέες 
τεχνολογίες επικοινωνίας, η νέα καμπάνια της 
Interbev έχει στόχο να προωθήσει το μοσχαρίσιο 
κρέας στο ευρύ κοινό της Γαλλίας. 

Η καμπάνια έχει τίτλο «Μοσχαρίσιο κρέας, 
η γεύση του να είμαστε μαζί» και βασίζεται στη 

χαρά του να μοιράζεται κανείς την αγάπη του για 
το κρέας…αγάπη που είναι ικανή να φέρει κοντά 
2 κόσμους παραδοσιακά αντίθετους: την Κόλαση 
και τον Παράδεισο! Το αρχικό σποτ είχε προβληθεί 
στην τηλεόραση το 2011.  

Φέτος, η καμπάνια εμπλουτίστηκε με το νέο 
φιλμ «Νύχτα στα κόκκινα», με στόχο να ενισχυθεί 
η επικοινωνία. 

Το λανσάρισμα πραγματοποιήθηκε βράδυ, έτσι 
ώστε να γίνει ακόμα εντονότερο το μυστηριώδες 
ύφος του φιλμ και να κινεί την περιέργεια των κα-
ταναλωτών. 

Πραγματική μουσική και καλλιτεχνική παραγω-
γή, με πρωταγωνιστές αγγέλους και δαίμονες σε 
ένα κλασικό υπέροχο παρισινό κτίριο, το viral film 
κρατάει τις υποσχέσεις του και μετράει περισσότε-
ρες από 580.000 προβολές στο YouΤube! 

ανακαλύψτε το και – κυρίως – μοιραστείτε το, 
στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.youtube.com/nuitrouge2012



Η μάρκα Bovillage βρίσκεται και φέτος στο πλευρό των επαγ-
γελματιών της εστίασης, πραγματοποιώντας μία σειρά από σε-
μινάρια εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους γνωστούς σεφ 

και «πρεσβευτές» της μάρκας Bovillage Dominique Perrot και 
Τόνυ Καβαλιέρο. 

Τα σεμινάρια αφορούν την πλειονότητα των σχολών και 
κέντρων σπουδών Bovillage και συνδυάζουν θεωρία (παρου-
σίαση των χαρακτηριστικών της μάρκας Bovillage, οργανο-
ληπτικές ιδιότητες και σημασία του μοσχαρίσιου κρέατος στη 
διατροφή, πρακτικές συμβουλές κλπ).) και πρακτική χάρη στις 
επιδείξεις κοπής, την αξιοποίηση ορισμένων κομματιών για 
την εστίαση και την προετοιμασία και γευστική απόλαυση πιά-
των με βάση το μοσχάρι. 

Περισσότεροι από 300 μαθητές συμμετείχαν σε ένα σύνο-
λο 10 σχολών. Στο τέλος κάθε σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες 
έλαβαν έναν οδηγό κοπής και τεμαχισμού Bovillage. 

Ραντεβού το 2013, για μία νέα σχολική χρονιά με σεμινά-
ρια Bovillage! 

Να σημειώσουμε τέλος ότι η μάρκα Bovillage πραγματοποιεί 
για 3η συνεχόμενη χρονιά φέτος την επιτυχημένη προωθητική 
ενέργεια «Ημέρες Bovillage». Η ενέργεια αυτή απευθύνεται 
στους εμπόρους κρέατος και αφορά τους πελάτες τους.

Φέτος το Δεκέμβριο λοιπόν, οι επιλεγμένοι συνεργάτες 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν το υλικό επικοι-
νωνίας και τα δώρα της ενέργειας. 

Κάθε αγορά Bovillage επιβραβεύεται, με το μέγεθος και 
την αξία του δώρου να διαφέρουν ανάλογα με το ύψος της 
αγοράς. 

Πιστό στην υπόσχεσή του να βρίσκεται “πάντα στο πλευρό του 
επαγγελματία”, το Bovillage διοργάνωσε πρόσφατα ένα σεμινά-
ριο τεμαχισμού και ψησίματος κρέατος, που φιλοξενήθηκε στην 
προβολή “Makro κουζίνα” στο κατάστημα Makro Παλλήνης. 

Περισσότεροι από 50 επισκέπτες και επαγγελματίες πελά-
τες του καταστήματος την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012, είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τον κοσμογυ-
ρισμένο σεφ Τόνυ Καβαλιέρο να επιδεικνύει τεχνικές σωστής 
κοπής και χειρισμού του κρέατος, να περιγράφει τη διαδικασία 
για τη βέλτιστη αξιοποίηση του υλικού μέσω απλών χειρισμών 
και, τέλος, να κερνάει τους επισκέπτες νόστιμες γεύσεις από 
μοσχαρίσιο κρέας.

 “Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως θα αξιοποιήσουμε 
κάθε κομμάτι κρέατος, προκειμένου να αναδείξουμε την ιδιαι-
τερότητά του και αυτό γίνεται τόσο κατά τη διάρκεια της κοπής 
και προετοιμασίας του, όσο και κατά τη διαδικασία ψησίματος”, 
ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Καβαλιέρος, συμπληρώνοντας 
“όταν η πρώτη ύλη είναι εξαιρετικής ποιότητας, απαιτεί να της 

φερθούμε με σεβασμό, να μην την καταστρέψουμε με επιθετι-
κό μαγείρεμα. Το μοσχαρίσιο κρέας Bovillage αξίζει να το με-
ταχειριστούμε όπως του αρμόζει, για να μας ανταμείψει με την 
υπέροχη γεύση του”. 

Την επίδειξη παρακολούθησαν οι πελάτες του Makro – 
επαγγελματίες της αγοράς τροφίμων, το προσωπικό από το τμή-
μα κρεατικών του καταστήματος, καθώς και εκπρόσωποι του 
κλαδικού τύπου. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι παρευρισκό-
μενοι δεν παρέλειψαν να δοκιμάσουν τις δημιουργίες του σεφ! 

Σεμινάριο τεχνογνωσίας κρέατος 

από το Bovillage στο κατάστημα Makro Παλλήνης

Σεμινάρια εκπαίδευσης Bovillage για την εστίαση 

Ημέρες Bovillage



Υλικά: 800 γρ. μοσχαρίσιο roast-beef (φιλέτο, κόντρα 
φιλέτο ή κιλότο) • 400 γρ. φρέσκα κρεμμυδάκια • 8 απο-
ξηραμένες ντομάτες σε λάδι • 1 βιολογικό λεμόνι • ½ 
ποτήρι άσπρο κρασί • 3 μικρά κλωνάρια μαντζουράνα • 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • μαύρο πιπέρι σε κόκκους • 
αλάτι

ΕκΤΕλΕΣΗ: Στραγγίζετε τις ντομάτες από το λάδι τους 
και τις κόβετε σε μικρά κομμάτια.
Ζεσταίνετε 4 κουταλιές λάδι σε μια κατσαρόλα, που μπαίνει 
και στον φούρνο. Πασπαλίζετε το κρέας με μαύρο χοντρο-

τριμμένο πιπέρι και το ξύσμα μισού λεμονιού. Σοτάρετε και 
από τις δύο πλευρές. Προσθέτετε τα μικρά κρεμμυδάκια 
τις ντομάτες και μια πρέζα αλάτι. Προσθέτετε το άσπρο 
κρασί πάνω στο κρέας και το βάζετε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους  220°.
Αφήνετε να ψηθεί για 20 λεπτά, προσθέτετε τα φύλλα μα-
ντζουράνας και σερβίρετε. 

Ανακαλύψτε όλες τις συνταγές Bovillage 
nutrition.bovillage.eu!

Bovillage ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ

CluB Viande BoVine
EUROPE

Πρόγραμμα της INTERBEV : Γαλλική Ένωση Ζώντων Ζώων και Κρέατος

Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ 
ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

το κιτ κοπής 
Με στόχο την καλύτερη 
πληροφόρηση των Ελλήνων 
επαγγελματιών, η μάρκα  
Bovillage θέτει στη διάθεσή  
τους 2 βασικά εργαλεία. 
Πρόκειται για τον οδηγό κοπής 
και την αφίσα κοπής κρέατος 
Bovillage. 

Για περισσότερες πληροφορίες, 
παρακαλώ επικοινωνήστε με την 
Sopexa Hellas στο τηλέφωνο  
210 6891624 ή επισκεφτείτε  
την ιστοσελίδα 
www.bovillage.eu

Roast-beef  
με πιπέρι, φρέσκα 

κρεμμυδάκια & 
αποξηραμένες 

ντομάτες

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά
Χρόνος ψησίματος: 1 ώρα και 20 λεπτά

Για 4 έως 6 άτομα


