
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

BOVILLAGE
EN ΔΡΑΣΕΙ

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

Η ΜΆΡΚΆ BOVILLAGE ΥΠΟΔΈΧΈΤΆΙ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΈΣ ΜΈ 
ΠΟΛΛΈΣ ΔΡΆΣΈΙΣ!                

Από την αρχή του φθινοπώρου 
και με την εορταστική περίοδο 
των Χριστουγέννων προ των πυ-
λών, η μάρκα Γαλλικού Μοσχαρί-
σιου Κρέατος Bovillage δραστη 
ριοποιείται δυναμικά στο πλευρό 
των επαγγελματιών του κλάδου 
στις χώρες της Ελλάδας, Ιταλίας 
και Πορτογαλίας, μέσα από πλη-
θώρα δράσεων.  

Ειδικότερα να αναφερθούμε:

    Στην Ιταλία, όπου η μάρκα 
πραγματοποιεί μία σειρά 
από προωθητικές ενέργειες
στα supermarkets καθώς και μία

μεγάλη εκστρατεία επικοινωνίας
στον κλάδο της εστίασης.

   Στην Ελλάδα, στη μεγάλη ετή-
σια βραδιά Bovillage για τους
Έλληνες επαγγελματίες 
πελάτες.

   Στην Πορτογαλία, με την διορ-
γάνωση προωθητικών ενεργειών 
και σεμιναρίων κοπής για επαγ-
γελματίες 
 

INFO BOVILLAGE

Eνημερωτικό έντυπο της μάρκας Bovillage
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ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ;
Η μάρκα Bovillage είναι αποτέλεσμα κοινής πρωτοβου-
λίας των μεγαλύτερων επιχειρήσεων μεταποίησης και 
εμπορίας κρέατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Για τις επιχειρήσεις αυτές, η επιλογή, αγορά και σφαγή 
του ζώου πραγματοποιούνται με σύγχρονες μεθόδους,
πιστοποιημένες από τις επίσημες κτηνιατρικές υπηρε-
σίες (ευρωπαϊκή έγκριση), σε εγκαταστάσεις οι οποίες-
σέβονται τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος 
(ICPE). Τα σφαγεία ακολουθούν τόσο τις οδηγίες προ-
στασίας των ζώων όσο και τις πιο αυστηρές συνθήκες 
υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον 
διαθέτουν ειδικά εργαλεία διαχείρισης ποιότητας (σχέ-
διο διαχείρισης υγιεινής, οδηγός καλών πρακτικών υγι-
εινής, διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας, σχέδιο αυτο-
ελέγχων, κ.α) και πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους 
στα εσωτερικά τους εργαστήρια.

Τα πιστοποιημένα σφαγεία της μάρκας Bovillage χρησι-
μοποιούν τις πιο σύγχρονες μεθόδους για να αποφευ-
χθεί το στρες των ζώων πριν τη σφαγή. Παράλληλα 
διαθέτουν μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη τεχνογνω-
σία σε ό,τι αφορά στη ψύξη, ωρίμανση και κοπή του 
μοσχαρίσιου κρέατος. Η εμπειρία αυτή τους επιτρέπει 
να προσφέρουν στους πελάτες τους και στοντελικό κα-
ταναλωτή, προϊόντα ανώτερης ποιότητας.

Τα σφαγεία Bovillage εξα-
σφαλίζουν τις καλύτερες 
συνθήκες μετατροπής 
του μυός σε κρέας μέσω 
ελεγχόμενων συνθηκών 
κατάψυξης και ωρίμαν-
σης των σφάγιων.

Η κατάψυξη των σφάγιων έχει ως στόχο να μεταβάλλει
την εσωτερική θερμοκρασία του κρέατος από τους 35-
38oC (τελική θερμοκρασία στη γραμμή σφαγής),
στους 7 o βαθμούς στο κέντρο του μυός. Παράλληλα, η 
θερμοκρασία των μυών δεν επιτρέπεται να κατέβει κάτω 
από τους 10o βαθμούς σε λιγότερο από 10 ώρες. Τελικά, 
η άριστη κατάψυξη πρέπει να είναι ο μέσος όρος μεταξύ 
μιας αργής  κατάψυξης, για να αποφευχθεί το σφίξιμο 
του μυός στο ψύχος, αλλά παράλληλα πρέπει να είναι 
και αρκετά γρήγορη ώστε να ελέγχονται οι μικροβιολο-
γικοί κίνδυνοι.

Η ωρίμανση του κρέατος διαρκεί το λιγότερο 7 μέρες 
σύμφωνα με την οδηγία AFNORNFV46-001 και αποτελεί 
ένα φυσικό τρόπο για να επιτευχθεί η τρυφερότητα του. 
Η καλύτερη δυνατή τρυφερότητα είναι μια εγγύηση
ποιότητας του κρέατος Bovillage.

EVENTS
Η ετήσια βραδιά της μάρκας Bovillage πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013.
Το καθιερωμένο πλέον ραντεβού σηματοδοτεί το 
ξεκίνημα της εμπορικής χρονιάς, δίνοντας την 
ευκαιρία στους εκπροσώπους και τους επαγγελ-
ματίες του κλάδου να συναντηθούν και να συζη-
τήσουν σε ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον.   

Για άλλη μια χρονιά η μάρκα Bovillage υποδέχθη-
κε τους καλεσμένους της δίπλα στη θάλασσα: 
στο κέντρο ViveMare στη Βούλα, ένα ειδυλλιακό 
χώρο στην παραλία, ειδικά διαμορφωμένο για την 
περισταση με τα χρώματα της νέας καμπάνιας.

Περισσότεροι από 250 Έλληνες επαγγελματίες 
είχαν την ευκαιρία να περάσουν όμορφες στιγμές 
με τους εκπροσώπους του γαλλικού κλάδου
μοσχαρίσιου κρέατος μέχρι πρωίας, 
επιβεβαιώνοντας για άλλη μια χρονιά τη σπουδαι-

ότητα αυτής της καθιερωμένης συνάντησης που 
ενισχύει τις δυνατές εμπορικές σχέσεις των δύο 
χωρών. 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ η μάρκα Bovillage 
επιβεβαιώνει την υπόσχεσή της:
Κάθε μέρα στο πλευρό σας!

ΕΛΛΑΔΑΕτήσια εκδήλωση Bovillage

Η τεχνογνωσία των επιχειρήσων



EVENTS
ΓΑΛΛΙΑ

Διεθνής Έκθεση Κτηνοτροφίας Clermont Ferrand  
Η 22η ΔιεθνήςΈκθεση Κτηνοτροφίας πραγματο-
ποιήθηκε στην Clermont Ferrand της Γαλλίας, από 
τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2013.  Η μεγάλη αυτή δι-
οργάνωση έκλεισε τις πόρτες της με τις καλύτερες 
εντυπώσεις και την ικανοποίηση των διοργανωτών 
της. Αναμφίβολα την διοργάνωση σημάδεψε η επί-
σκεψη του Γάλλου προέδρου, Φρανσουά Ολάντ, 
που ανακοίνωσε τις νέες αποφάσεις της ΚΑΠ στο 
πλαίσιο της επίσκεψής του. Όπως ανέφερε ο πρό-
εδρος της έκθεσης κος Roger Blanc, «o πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ικανοποίησε σε γενικές γραμμές 
τις προσδοκίες των κτηνοτρόφων.»
 

Προς μεγάλη ικανοποίηση των διοργανωτών, η έκ-
θεση έχει πλέον καθιερωθεί ως σταυροδρόμι για 
σημαντικές επιχειρηματικές συναντήσεις, γεγονός 
που σχολιάζεται πολύ θετικά από τους εκθέτες. 
«Πραγματοποιήσαμε πολύ ενδιαφέρουσες συνα-
ντήσεις με επαγγελματίες του κλάδου». 
Επιπλέον το παρών έδωσαν πολλοί επισκέπτες από 
το εξωτερικό, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από την 
ποιότητα των ζώων, αλλά και την σημαντική γκάμα   
προσφερόμενων προιόντων, σε ό,τι αφορά την τε-
χνολογία του αγροτικού κλάδου, τον εξοπλισμό και 
τις υπηρεσίες. 

EVENTS Έκθεση Meat Days

Στις 2-3-4 Νοεμβρίου 2013, στο Metropolitan Expo, 
πραγματοποιήθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά η 
εξειδικευμένη έκθεση MEAT DAYS, παράλληλα με 
την 1η διοργάνωση DAIRY EXPO, η οποία προέβαλε 
τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα.

Τα εγκαίνια των δύο εκθέσεων πραγματοποίησε 
ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. 
Αθανάσιος Τσαυτάρης, παρουσία φορέων, υπο-
στηρικτών, εκθετών και επισκεπτών, το Σάββατο 2 
Νοεμβρίου. 
Η 2η έκθεση MEAT DAYS σε συνδυασμό με την 
1η έκθεση DAIRY EXPO έκανε φέτος σημαντική
πρόοδο, με σχεδόν διπλάσιες επιχειρήσεις να συμ-
μετέχουν ως εκθέτες στη διοργάνωση και περισ-
σότερους από 25.000 επισκέπτες, με το 60% των 
να είναι από την Ελληνική περιφέρεια, γεγονός που 
αποδεικνύει το ενδιαφέρον, αλλά και την ανάγκη 
για ενημέρωση γύρω από τις νέες τάσεις της αγο-
ράς κρέατος και γαλακτοκομικών-τυροκομικών
προϊόντων. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ένας σημαντικός 
αριθμός επισκεπτών προερχόταν από το εξωτερι-
κό, όπως από τα Βαλκάνια και από άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες.
 
Σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις 
Το τριήμερο που διήρκησαν οι δύο εκθέσεις διαν-
θίστηκε από πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, οι 
οποίες απέσπασαν τα θετικότερα σχόλια και προ-
σέδωσαν ενημερωτικό και επιμορφωτικό 
ενδιαφέρον στη διοργάνωση. 

Από το επίσημο δελτίο Τύπου της διοργανώτριας 
εταιρίας O. mind Creatives  

ΕΛΛΑΔΑ



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

Συστατικά: 
- 1 κιλό μοσχαρίσιο κιλότο, κομμένο σε κομμάτια 
- Ελαιόλαδο 
- 2 φύλλα δάφνη  
- 1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο  
- 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι 
- 4 μπουκάλια καστανής μπύρας 
- Αλάτι 
- Πιπέρι 
- Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο 
- 4 καρότα κομμένα σε κυβάκια
- 150γρ. δαμάσκηνα χωρίς κουκούτσι 
- 100γρ. αμύγδαλα ψημένα

Προετοιμασία:
Τσιγαρίζουμε το κρέας με το λάδι και τη δάφνη. 
Προσθέτουμε μετά από λίγο το κρεμμύδι και πασπα-
λίζουμε με το αλεύρι. Το αφήνουμε έως ότου πάρει 
ένα ξανθό χρώμα. Σβήνουμε με τη μπύρα και σκεπά-
ζουμε ίσα ίσα το κρέας με το νερό. Προσθέτουμε το 
μαϊντανό και τα καρότα. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα 
και αφήνουμε να βράζει σε σιγανή φωτιά για 1 , 5 ώρα 
περίπου. Στη συνέχεια, προσθέτουμε τα δαμάσκηνα 
για 10 λεπτά και τελευταία - λίγο πριν σερβίρουμε βά-
ζουμε από πάνω τα αμύγδαλα. Σερβίρουμε με linguini.     

Ανακαλύψτε όλες τις συνταγές Bovillage
nutrition.bovillage.eu

BOVILLAGE ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ

Μοσχάρι με μπύρα,  
δαμάσκηνα 

και αμύγδαλα

Για 6 άτομα


