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BovillagE:  
ΚΑθΕ ΜΕρΑ σΤο ΠΛΕυρο σΑσ!

Η μάρκα Bovillage, η μάρκα γαλλι-
κού μοσχαρίσιου κρέατος ποιότητας, 
σας παρουσιάζει με μεγάλη χαρά 
τον δικό της κόσμο: το «σύμπαν» του 
Bovillage, ενός κόσμου με ποιοτικό 
κρέας που παίρνει πλέον «σάρκα και 
οστά» και βρίσκεται κάθε μέρα στο 
πλευρό των επαγγελματιών στην Ελ-
λάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία.
 
3 χρόνια μετά τη δημιουργία της και 
την επιτυχημένη παρουσία της σε Ελ-
λάδα, Ιταλία και Πορτογαλία, η νέα 
δημιουργική ταυτότητα της μάρκας 
επικοινωνεί ένα μήνυμα απλό και 
δυνατό: Bovillage σημαίνει προϊόν 
ποιότητας, αποτέλεσμα της δουλειάς 
ενός συνολικού κλάδου πάντα στο 
πλευρό των πελατών του.
 
Η δέσμευση και η συμμετοχή του 
γαλλικού κλάδου είναι ουσιαστικές 
και το εικαστικό της νέας καμπάνιας 
το απεικονίζει με χειροπιαστό τρόπο, 
δίνοντας ζωή στα διάφορα σύμβολα 
που συνθέτουν ένα πραγματικό κό-
σμο που ζει και εργάζεται κάθε μέρα 
στο πλευρό σας.

 
Ελάτε να ανακαλύψετε το γραφικό 
χωριουδάκι όπου συναντώνται ο 
κτηνοτρόφος, ο κτηνίατρος και το 
στέλεχος πωλήσεων με ένα κοινό 
στόχο: να προσφέρουν ένα ποιοτικό 
προϊόν, αποτέλεσμα παραδοσιακής 
και φυσικής εκτροφής, με σεβασμό 
στις υγειονομικές εγγυήσεις και την 
ιχνηλασιμότητα καθώς και μία σταθε-
ρή και μόνιμη υπηρεσία.
 
Όλοι οι επαγγελματίες της γαλλικής 
ποιότητας, «κάθε μέρα στο πλευρό 
σας!»
 
Γνωρίστε τους πρωταγωνιστές αυτού 
του κόσμου, που ζουν την καθημερι-
νότητά σας, στο πλευρό σας και σας 
στηρίζουν στην επιλογή του ποιοτι-
κού αυτού προϊόντος… 
στην υπηρεσία του ταλέντου σας!
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Το μοσχαρίσιο κρέας κατέχει μία βασι-
κή θέση στη διατροφή όλης της οικογέ-
νειας. 

• Πλούσιο σε πρωτεΐνες υψηλής ποιό-
τητας και εξαιρετική πηγή σιδήρου που 
απορροφάται εύκολα από τον οργανι-
σμό, το μοσχαρίσιο κρέας συμβάλλει 
σημαντικά στην κάλυψη των διατροφι-
κών αναγκών παιδιών και εφήβων. σε 
ό,τι αφορά στους ενήλικες, ένα κομμάτι 
ψητό κρέας καλύπτει π.χ. 30 με 40% 
των ημερήσιων αναγκών σε πρωτεΐνη 
ενός ενήλικα άντρα. 

• Λόγω της περιεκτικότητάς του σε σί-
δηρο, το μοσχαρίσιο κρέας ενδείκνυται 
ιδιαίτερα για τις εγκύους ή τις νεαρές 
γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία των 
οποίων οι ανάγκες σε σίδηρο είναι ιδιαι-
τέρως αυξημένες και δεν καλύπτονται 

επαρκώς. στη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης, οι ανάγκες του οργανισμού σε 
πρωτεΐνη και ο σίδηρος συμβάλλει στην 
αύξηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

• Είναι προτιμότερο επίσης το μοσχα-
ρίσιο κρέας να μην λείπει από την κα-
θημερινή διατροφή των ηλικιωμένων.  
σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση 
που επικρατεί, οι ανάγκες των seniors 
σε πρωτεΐνες είναι πιο σημαντικές από 
αυτές των νεαρών ενηλίκων. Επιπλέον, 
χρειάζονται πρωτεΐνες καλής ποιότητας 
που απορροφούνται εύκολα από τον 
οργανισμό ενώ η περιεκτικότητά του σε 
αμινοξέα βοηθά ενάντια στην ατροφία 
των μυών. 

• Το μοσχαρίσιο κρέας έχει επίσης ση-
μαντική θέση για όσους προσέχουν τη 
γραμμή τους ή επιθυμούν να χάσουν 

βάρος γιατί η περιεκτικότητά του σε 
πρωτεΐνη ευνοεί την αίσθηση πληρότη-
τας και βοηθά στη μυϊκή απώλεια εξα-
σφαλίζοντας παράλληλα διατροφική 
ισορροπία και ποικιλία, σημαντικά συ-
στατικά επιτυχίας. 

• Το μοσχαρίσιο κρέας είναι απαραίτη-
το στη διατροφή όλης της οικογένειας 
και ο ρόλος του είναι πρωταρχικός στο 
πλαίσιο μίας ισορροπημένης διατρο-
φής.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ?
Το μοσχαρίσιο κρέας, ένα βασικό προϊόν 

ΓΑΛΛΙΑ

Για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά, ο γαλλικός κλάδος 
κρέατος ήταν παρών 
με το μεγάλο περίπτε-
ρο «Πλανήτης Κρέας: 
Επάγγελμα και Γεύσεις» 
στο πλαίσιο της Διε-
θνούς Έκθεσης SIA που 
πραγματοποιήθηκε στο 
Παρίσι από τις 25/2 έως 
τις 4/3. 

Γύρω από μία σφαίρα που συμβολίζει τον πλανήτη, το 
εντυπωσιακό περίπτερο 840 τ.μ με οικοδεσπότη την 
INTERBEV και υποστηρικτή την FranceAgriMer, υπο-
δέχτηκε τους επισκέπτες του προσφέροντάς τους μία 
μοναδική εμπειρία εξερεύνησης γύρω από 4 σημεία:  
Είμαστε μαζί, Ισορροπία, Ποιότητα, Ποικιλία.

Γύρω από το θέμα της γεύσης, ο γαλλικός κλάδος 
έδωσε τον τόνο σε ένα περιβάλλον εμπνευσμένο από 
την νέα διαφημιστική καμπάνια της ΙNTERBEV «Το 
κρέας και η γεύση του να είμαστε μαζί» με στόχο την 
ενημέρωση των επισκεπτών της έκθεσης για τα διά-
φορα είδη κρέατος. Μία εξερεύνηση για όλους όσους 

αναζητούν γνώση και γεύση: από την επιλογή των κομ-
ματιών έως τη διατροφική ισορροπία και από την ποι-
ότητα των προϊόντων και την γευστική τους απόλαυση 
με καλή παρέα,…ο πλανήτης κρέατος είχε γεύσεις για 
όλα τα γούστα! 

Ο κυρίως χώρος παρουσίαζε διαφορετικά δρώμενα 
και σόου κάθε 30 λεπτά: από γευστικές δοκιμές με 
συμβολή σεφ, παιδικά εργαστήρια μέχρι εκθέσεις φω-
τογραφίας. 
Ο χώρος «ισορροπία» παρέδιδε μαθήματα χορού με 
συμμετοχή διαιτολόγων που έδιναν 
συμβουλές για συνδυασμό γραμμής 
και απόλαυσης. Ο χώρος «ποιότητα» 
ενημέρωνε τους επισκέπτες μέσα 
από ένα κουίζ για τα σήματα ποιό-
τητας του κρέατος. 
Ο χώρος «ποικι-
λία» τέλος, ήταν 
ο χώρος συνά-
ντησης επαγγελματιών του 
κρεοπωλείου που πραγματο-
ποίησαν πολλά εργαστήρια 
κοπής και παρουσίασης κρέ-
ατος. 

EVENts
Όλες οι γεύσεις στο «Planète Viande», τον «πλανήτη» 
του...κρέατος στη Διεθνή Έκθεση Κτηνοτροφίας SIA 2012 !  



Η ωρίμανση του κρέατος παίζει σημα-
ντικό ρόλο για την τρυφερότητα του τελι-
κού προϊόντος. 

Για τα κομμάτια ταχείας ψήσης, η διάρ-
κεια της βέλτιστης ωρίμανσης που εξα-
σφαλίζει μία ικανοποιητική τρυφερότητα 
είναι περίπου 14 ημέρες για τα τεταρτη-
μόρια (1 με 3 εβδομάδες ανάλογα με τον 
τύπο του ζώου). 

σημείο αναφοράς, το γαλλικό κανονι-
στικό πλαίσιο NF V 46-001 « Κρέας βοοει-
δών – Όροι αξιοποίησης τρυφερότητας», 
ορίζει ως ελάχιστη διάρκεια ωρίμανσης 7 
έως 10 μέρες για το σφάγιο και το κρέας 
σε κενό αέρος αντίστοιχα. 

Ωστόσο η ταχύτητα της ωρίμανσης κυ-
μαίνεται σημαντικά από σφάγιο σε σφά-
γιο και η ωρίμανση δεν είναι η ίδια για 
τους διάφορους μυς. 

Η τήρηση της αλυσίδας ψύχους εξα-
σφαλίζει ένα τρυφερό κρέας μέσα από 
εντελώς φυσικές διαδικασίες. Η ταχύτητα 
της ωρίμανσης αυξάνεται ανάλογα με την 
θερμοκρασία συντήρησης. Χρειάζεται να 
επιλεγεί μία θερμοκρασία συντήρησης 
που να διατηρεί την ποιότητα του κρέατος 
σε ό,τι αφορά θέμα χρώματος και βακτη-
ριολογικής μόλυνσης, με σεβασμό στους 
όρους που ορίζει η νομοθεσία. 

Τα σφαγεία που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα Bovillage διαθέτουν αναγνωρι-
σμένη τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά τις τε-
χνικές ψύξης, ωρίμανσης και κοπής του 
μοσχαρίσιου κρέατος, γεγονός που τους 
επιτρέπει να παρέχουν στους πελάτες 
τους αλλά και στον τελικό καταναλωτή το 
καλύτερο προϊόν, ανώτερης ποιότητας …
στην υπηρεσία του ταλέντου τους! 

σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που γνωρί-
ζει η ελληνική αγορά, σημαντικές μεγάλες 
διοργανώσεις περνάνε ένα μήνυμα αισιό-
δοξης δυναμικής. 

Ξεκινώντας από την επαγγελματική έκ-
θεση HoRECa, της οποίας η 7η έκδοση 
που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως 
τις 7 Φεβρουαρίου 2012 στο εκθεσιακό 
κέντρο METROPOLITAN EXPO ξεπέρα-
σε κάθε προσδοκία. 

οι αριθμοί άλλωστε το δηλώνουν ξεκά-
θαρα: 38.000 τ.μ εμβαδόν, περισσότερο 
από 400 εκθέτες, και 100.000 επαγγελμα-
τίες επισκέπτες. 

Μία έκθεση που δείχνει τις δυνατότητες 
του κλάδου στην Ελλάδα αλλά και τη δυ-

ναμική του κλάδου της εστίασης και του 
τουρισμού, που αποτελεί και έναν από 
τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής 
οικονομίας. 

Για άλλη μία χρονιά, η HORECA έθεσε 
τις βάσεις για την ανάπτυξη προβάλλο-
ντας τη θετική και αισιόδοξη δυναμική του 
κλάδου. 

στο ίδιο πνεύμα η πρωτοβουλία του  
πολύ-γεγονότος MEAT DAYS, της πρώτης 
αποκλειστικής μεγάλης διοργάνωσης του 
κλάδου του κρέατος στην Ελλάδα.

Αν και η ανάγκη για ένα παρόμοιο γεγο-
νός είχε φανεί ήδη τα τελευταία χρόνια, 
η πραγματικότητα σήμερα το επιβάλλει, 
προκειμένου να τονιστεί η σημασία του 
ρόλου του κρέατος στον ευρύτερο κλάδο 
των τροφίμων. Παρά τις δύσκολες στιγμές 
της αγοράς, το κρέας παραμένει βασικό 
προϊόν και η ποιότητα το κυριότερο κριτή-
ριο αγοράς του. 

Έτσι λοιπόν, οι ημέρες κρέατος που 
θα πραγματοποιηθούν στο Metropolitan 
Expo, στην Αθήνα, θα περιλαμβάνουν 
δρώμενα B2B και B2C. 
Συγκεκριμένα προβλέπονται: 

• Η πρώτη αποκλειστική έκθεση κρέατος 
(χονδρέμποροι, αγοραστές σούπερμάρ-
κετ και HORECA, εισαγωγείς, εκπρόσω-
ποι λιανεμπορίου, εκπρόσωποι κλάδου 
μεταποίησης, εκπρόσωποι κλάδου παρα-
γωγής και κτηνοτροφίας) 
• Η πρώτη γιορτή κρέατος προς τον κα-
ταναλωτή. Αντίδοτο στην κρίση, γιατί το 
κρέας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
γιορτής στην Ελλάδα. 

- σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο 
- Διαγωνισμοί κρεοπωλών 
- Γευστικές δοκιμές, shows, εκπαίδευ-

ση, κοπή με την παρουσία γνωστών chefs 
• Το 3ο επιστημονικό συνέδριο κρέατος με 
συμμετοχή επαγγελματιών του κλάδου

Εκθεσιακά ραντεβού 2012: 
από τη HORECA έως τις MEAT DAYS, ο κλάδος δίνει το παρών! 

Η τεχνογνωσία της ωρίμανσης

Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ   
ΤΟΥ ΓΑΛΛΙκΟΥ κΛΑΔΟΥ

Η διοργάνωση  MEAT DAYS θα πραγματοποιηθεί από 29/9 εως 1/10 



Για 8 άτομα 

Βράζουμε 1.200γρ. μοσχάρι (καπάκι) περίπου μιάμιση 
ώρα. Το αφήνουμε να κρυώσει και το κόβουμε σε κυβά-
κια. Προετοιμάζουμε τη σαλάτα: 1 καρότο, 1 κρεμμύδι, 
2 γαρύφαλλα, 1 λόλα κόκκινη, 1 λόλα πράσινη, 1 μικρή 
κατσαρή σαλάτα, 1 ρόκα καθώς και τη vinaigrette με ξίδι 
σμέουρου (εναλλακτικά μηλόξιδο): 1 κ.κ μουστάρδα, 2 κ.κ 
ξίδι σμέουρου ή μηλόξιδο, 2 κ.σ ελαιόλαδο, αλάτι και πι-
πέρι από μύλο.  

Τοποθετούμε τη σαλάτα σε ένα μπολ και βάζουμε από 
πάνω το κρέας, την κάπαρη, το μαϊντανό και το φρέσκο 
κόλιαντρο. Περιχύνουμε με τη vinaigrette.

Τη σερβίρουμε δροσερή. 

Ανακαλύψτε όλες τις συνταγές Bovillage 
nutrition.bovillage.eu!

Bovillage ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ

Ανοιξιάτικη 
Σαλάτα 

με Μοσχάρι 

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


