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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

Δυναμικό ξεκινημα  
Για ΤΗν καΜΠανια ΤΗς Μαρκας BOvillAgE!

Το πρώτο εξάμηνο του 2012 έκλει-
σε με τον πιο δυναμικό τρόπο για τη 
γαλλική μάρκα μοσχαρίσιου κρέατος 
ποιότητας Bovillage στις 3 αγορές της 
νοτίου Ευρώπης όπου δραστηριοποι-
είται (Ελλάδα, ιταλία και Πορτογαλία). 

Το λανσάρισμα της νέας ταυτότητας 
επικοινωνίας της μάρκας συνοδεύτη-
κε από πολυποίκιλες ενέργειες επι-
κοινωνίας. 

Μεταξύ άλλων αξίζει να αναφέρουμε 
τις καμπάνιες επικοινωνίας σε έντυπο 
Τύπο και διαδίκτυο στις 3 χώρες: 

- ςτην Ελλάδα, το λανσάρισμα του 
προγράμματος σεμιναρίων και συνερ-
γασιών για τον κλάδο της εστίασης
- ςτην ιταλία, το λανσάρισμα των πρώ-
των προωθητικών ενεργειών στα ση-
μεία πώλησης
- ςτην Πορτογαλία, τα σεμινάρια κο-
πής για τους επαγγελματίες του κλά-
δου. 

ραντεβού στο επόμενο τεύχος για πε-
ρισσότερα νέα Bovillage! 

INFOBOVILLAGE

Eνημερωτικό έντυπο της μάρκας Bovillage
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Un programma INTERBEV – Associazione Francese del Bestiame e delle Carni

Per maggiori informazioni 
www.bovillage.eu

Il paese di Bovillage
Con voi, ogni giorno!
• La filiera francese: il suo principale obiettivo resta la vicinanza ai propri clienti. 
 • Sempre all’ascolto, per fornire loro prodotti adeguati alle diverse esigenze.
 • Sempre reattiva, per fornire loro approvvigionamenti costanti.
 • Sempre determinata, per sviluppare le loro vendite.  
• Il prodotto di qualità: una carne di vitelloni selezionati, frutto di una produzione tradizionale 
 e del savoir-faire dei professionisti francesi.

Bovillage: la marca di qualità, nata dai territori e 
dal savoir-faire francese, sempre al vostro servizio!

Η επικοινωνία Bovillage στις 3 γλώσσες



13 εκ. εκτάρια χορτολιβαδικές εκτάσεις: 
η μεγαλύτερη χορτολιβαδική έκταση στην 
Ευρώπη ανήκει στη Γαλλία και αποτελεί 
βάση διατροφής για τα βοοειδή της. 

Ένας φυσικός πλούτος, ο οποίος, σε 
συνδυασμό με τη μεγάλη παράδοση 
εκτροφής, δίνει στη Γαλλία την πρώτη 
θέση στην Ευρώπη και σε ό,τι αφορά την 
κτηνοτροφία, με το πολυπληθέστερο κο-
πάδι  βοοειδών: 19 εκ. ζώα. 

Το κοπάδι αυτό χαρακτηρίζεται από 
την ποικιλία των φυλών του αλλά και ένα 
σημαντικό αριθμό ζώων (πάνω από 50%) 
που προέρχονται από κρεοπαραγωγές 
ράτσες (όπως η Charolaise, η limousine 
και η Blonde d’Aquitaine). 

Οι ράτσες αυτές έχουν επιλεγεί για την 
απόδοσή τους σε ό,τι αφορά την παραγω-
γή κρέατος αλλά και για τις μητρικές τους 
ιδιότητες, δίνοντας σφάγια με βέλτιστη δι-
άπλαση και πάχυνση και, κυρίως, ποιοτικό 
κρέας, ιδανικό για κατανάλωση.

Παραδοσιακή εκτροφή, 
με σεβασμό στα ζώα

αξίζει να αναφέρουμε ότι ο υψηλός αυτός 
αριθμός βοοειδών της Γαλλίας κατανέμε-
ται σε έναν εξίσου εντυπωσιακά υψηλό 
αριθμό κτηνοτροφικών μονάδων: 200.000 
μικρές και μεσαίες μονάδες εκτροφής, εκ 
των οποίων οι 120.000 είναι εξειδικευμέ-
νες στις κρεοπαραγωγές ράτσες και λει-
τουργούν με παραδοσιακές μεθόδους, με 
ένα μέσο όρο 50-60 αγελάδων μητέρων.  

Η γαλλική παραγωγή είναι εκτατικού τύ-
που και πραγματοποιείται σε ένα ποιοτικό 
περιβάλλον που συμμετέχει στη διατήρη-
ση της βιοποικιλότητας.

Η ευζωία είναι καθοριστικός παράγο-
ντας για την ποιότητα της παραγωγής κρέ-
ατος: μέσα από την καθημερινή επαφή 
και τη γνώση που διαθέτουν σε θέματα 
συμπεριφοράς των ζώων τους, οι Γάλλοι 
κτηνοτρόφοι έχουν σημαντικό ρόλο σε ό,τι 

αφορά την ευζωία των κοπαδιών τους. 
Οι εκτροφείς που προμηθεύουν τα πι-

στοποιημένα σφαγεία Bovillage έχουν 
όλοι δεσμευτεί για την τήρηση του ςύμφω-
νου Ορθών Πρακτικών κτηνοτροφίας που 
έχει θέσει σε εφαρμογή ο κλάδος προκει-
μένου να εγγυηθεί την καλύτερη δυνατή 
φροντίδα των ζώων κατά τη διάρκεια της 
εκτροφής και της μεταφοράς τους στα 
σφαγεία.

ΓΑΛΛΙΑ

Κάθε 2 χρόνια, το WMC - World 
Meat Congress υποδέχεται εκ-
προσώπους του παγκόσμιου 
κλάδου του κρέατος. 

Η 19η έκδοση του WMC  πραγ-
ματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 
5 και 6 Ιουνίου 2012 με διοργα-
νώτριες τις 2 γαλλικές διεπαγ-
γελματικές ενώσεις κρέατος 
(INTERBEV για το βόειο κρέας 
και INAPORC για το χοιρινό 
κρέας) με μεγάλη επιτυχία, ση-

μειώνοντας προσέλευση επαγγελματιών από 40 χώρες 
και περισσότερες από 800 συμμετοχές – από την Ευ-
ρώπη και τον κόσμο.

Με την εναρκτήρια ομιλία του Stιphane Le Foll, 
υπουργού  Γεωργίας και Αγροδιατροφικών προϊόντων 
της Γαλλίας, ξεκίνησαν οι εργασίες του συνεδρίου με 
θέμα «Από την παραγωγή στο εμπόριο του κρέατος: τα 
επαγγέλματα που μας κάνουν περήφανους». 

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το 
συνέδριο εστίασε σε ορισμένες αντιφάσεις, όπως π.χ. 
αυτή των τάσεων που υπαγορεύουν τα λόμπυ «αντί-
κρέατος» και «αντί-κτηνοτροφίας» ενώ το οικονομικό 
και κοινωνικό μέγεθος και βάρος του κλάδου του κρέ-
ατος δεν αμφισβητείται. 

Οι εισηγήσεις προσέγγισαν όλα τα θέματα χωρίς τα-
μπού, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές προκλήσεις 
και τονίζοντας τη δέσμευση των επαγγελματιών για υγι-

εινή διατροφή και με σεβασμό στα διάφορα κοινωνικά 
ζητήματα. 

Με στόχο  την  κάλυψη αναγκών 9 δις ανθρώπων 
το 2050 - των οποίων η εκπαίδευση και τα εισοδήμα-
τα αναμένεται να έχουν αυξηθεί έως τότε – ο κλάδος 
του κρέατος καλείται να παρέχει κρέας συμβατό με τις 
ανάγκες αυτές, τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότη-
τα, στο πλαίσιο μιας υγιούς οικονομίας. Ταυτόχρονα 
όμως καλείται να προσαρμοστεί και να λάβει υπόψη 
τις ολοένα απαιτητικότερες νομοθεσίες σε θέματα πε-
ριβάλλοντος, ασφάλειας τροφίμων, υγείας και ορθής 
μεταχείρισης των ζώων. 

Το διετές αυτό ραντεβού των επαγγελματιών του 
κλάδου, έθεσε μεταξύ άλλων τις βάσεις προς τα μέσα 
που θα χρειαστεί να αναπτυχθούν για την επίτευξη του 
στόχου. 

Να σημειώσουμε ότι το επόμενο ραντεβού θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Πεκίνο, το 2014.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, η μάρκα Bovillage 
στηρίζει τον κλάδο της εστίασης, οι εκπρόσωποι του 
οποίου είναι στην πλειονότητά τους πελάτες του παρα-
δοσιακού κρεοπωλείου. 

Έτσι λοιπόν, από το πρώτο τρίμηνο του 2012, πραγμα-
τοποιήθηκαν τα εξής:
•  Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις σχολές Xyni και Chef 

d’œuvre 
•  Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους επαγγελματίες της 

εστίασης γύρω από το θέμα «Κρέας και κρασί» σε συ-
νεργασία με το σεμιναριακό κέντρο «Οίνος ο Αγαπη-
τός» και τον γνωστό 
οινολόγο Δημήτρη 
Χατζηνικολάου. 
•  Τα σεμινάρια πραγ-

ματοποίησαν οι σεφ 
Ντομινίκ Περό και 
Αντώνης Καβαλιέ-
ρος, επίσημοι «πρε-
σβευτές» της μάρ-
κας 

•  Χορηγία της 2ης έκδοσης της εφημερίδας «αποφοίτων» 
της σχολής Chef d’œuvre
•  Συνεργασία στο πλαίσιο του 2ου φεστιβάλ γαλλικής γα-

στρονομίας που πραγματοποιήθηκε από τις 21/5 έως 
τις 21/6 σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία στην 
Ελλάδα, την Ελληνογαλλική σχολή Ευγένιος Ντελα-
κρουά και το ξενοδοχείο Sofitel.

Το πρόγραμμα συνεργασιών και σεμιναρίων θα συνε-
χιστεί από το φθινόπωρο, με ακόμη περισσότερες δρά-
σεις! 

Πολύ θετικά σχόλια από το σύνολο των επαγγελμα-
τιών του κλάδου του κρέατος για τη νέα επικοινωνία 
της μάρκας Bovillage: τόσο η νέα εικαστική ταυτότητα 
και οι πρωταγωνιστές της όσο και η καινοτόμα παρου-
σία του QR code επιβεβαιώνουν το δυναμισμό της 
μάρκας που βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό των 
επαγγελματιών που την εμπιστεύονται. 

Μια προσέγγιση με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνι-
κή αγορά δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, που 
επιβεβαιώνει τις δυνατές ιστορικές σχέσεις των 2 χω-
ρών.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε ήδη στον κλαδικό Τύπο και 
θα συνεχιστεί έως το τέλος του χρόνου. Ιδιαίτερα μπο-
ρείτε να αναζητήσετε την νέα καταχώριση Bovillage:
•  Στο εξειδικευμένο περιοδικό του κλάδου Meat Place
•  Περιοδικά  που απευθύνονται στο λιανεμπόριο – Ο 

Κόσμος του Σουπερμάρκετ, Market Zoom, Market 
Leader και Self Service 
•  Στο περιοδικό Τρόφιμα και Ποτά 
•  Σε περιοδικά του κλάδου της εστίασης όπως Food 

Service, Food & Wine και Ψητοπωλείο 
•  Στο εβδομαδιαίο e-newsletter Hotel Restaurant.

EVENts
Μεγάλη επιτυχία για το 19ο παγκόσμιο συνέδριο του κρέατος 
στο Παρίσι: περισσότερες από 800 διεθνείς συμμετοχές! 

Bovillage, ο συνεργάτης του κλάδου της εστίασης

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Γαλλία, χώρα εκτροφής...

Η διαφημιστική καμπάνια Bovillage στον κλαδικό Τύπο



Για 4 άτομα 
Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά
Χρόνος ψησίματος: 10 λεπτά

Πλένετε τα τοματίνια και τα κόβετε στα δύο. Ξεφλουδίζετε 
τις σκελίδες σκόρδο και τις λιώνετε ελαφρά, καθαρίζετε 
το δενδρολίβανο και το ψιλοκόβετε.
αφήνετε τη κάπαρη να μουλιάσει σε χλιαρό νερό για 10 
λεπτά και σουρώνετε. 
Την ξεβγάζετε κάτω από τρεχούμενο νερό, τη στεγνώνετε 
και την τηγανίζετε σε ελαιόλαδο μέχρι να πάρει χρυσαφί 
χρώμα και να γίνει τραγανή.  

Ζεσταίνετε 4 κουταλιές ελαιόλαδο σε ένα αντικολλητικό 
τηγάνι, προσθέτετε το σκόρδο, το κρέας κομμένο και τα 
τοματίνια.
Ψήνετε σε δυνατή φωτιά για  3-4 λεπτά.
Προσθέτετε αλάτι, βγάζετε το σκόρδο, ρίχνετε το ψιλο-
κομμένο δενδρολίβανο και τη κάπαρη. 
ςερβίρετε με πέταλα παρμεζάνας. 

Bovillage ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ Straccetti 
– Λωρίδες 

κρέατος με 
δεντρολίβανο, 

τοματίνια & 
κάπαρη

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

Υλικά: 
•  600γρ. μοσχαρίσιο νουά ή  

κιλότο κομμένο σε λεπτές φέτες
•  300γρ. τοματίνια
•  1 μεγάλη κουταλιά κάπαρη σε αλάτι
•  1 μικρό κλωνάρι δενδρολίβανο
•  2 σκελίδες σκόρδο 
•  30γρ. παρμεζάνα 
•  έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
•  αλάτι 


