
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

ΔΥΝΑΜΙΚΌ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΚΑ BOVILLAGE! 
Το πρώτο τρίμηνοτου 2013 ξεκίνη-
σε δυναμικά για τημάρκα Γαλλικού 
Μοσχαρίσιου κρέατος ποιότητας 
Bovillage, που βρίσκεται πάντα στο 
πλευρό των επαγγελματιών στην 
Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτο-
γαλία, τις χώρες όπου δραστηριο-
ποιείται. 
Ξεκίνησε λοιπόν και φέτος η δια-
φημιστική καμπάνια της μάρκας 
στον κλαδικό Τύπο, σε συνδυ-
ασμό με τις υπόλοιπες δράσεις 
που πραγματοποιούνται για τους 
επαγγελματίες του κλάδου.
Να αναφέρουμε ειδικότερα:

Στην Ελλάδα: την παρουσία Bovil-
lage στη διεθνή έκθεση ΔΕΤΡΟΠ 
Θεσσαλονίκης από 7 έως 10 
Μαρτίου, όπου η μάρκα επιβεβαί-
 ωσε για άλλη μια φορά

 

την ηγετική της θέση στην 
ελληνική αγορά.
Στην Ιταλία:  το πρόγραμμα 
προβολής και προώθησης σε 
επιλεγμένα σημεία πώλησης 
Στην Πορτογαλία: το λανσάρισμα 
της διαφημιστικής καμπάνιας 
στον κλαδικό Τύπο.

Τέλος, να αναφέρουμε την 
παρουσία Bovillage στη διεθνή 
έκθεση Tuttofood στο Μιλάνο 
της Ιταλίας από τις 19 έως τις 22 
Μαΐου 2013! 
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Η μάρκα γαλλικού μοσχαρίσιου κρέατος ποιότη-
τας Bovillage έδωσε δυναμικά το παρών στην 22η 
ΔΕΤΡΟΠ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονί-
κη από τις 7 έως τις 10 Μαρτίου 2013. 
Το εντυπωσιακό περίπτερο 100τ.μ, εμπνευσμέ-
νο από τη νέα εικαστική ταυτότητα της μάρκας, 
βρισκόταν στην είσοδο του Hall 13: μεγάλες χρω-

ματιστές αψίδες με 
τους πρωταγωνι-
στές της καμπάνιας 
(το χωριό, τον κτη-
νίατρο, τον κτηνο-
τρόφο κλπ) στα νέα 
χρώματα Bovillage, 
δημιουργούσαν μία 
ευχάριστη αίσθηση 
στους επισκέπτες.     

Εκπρόσωποι της Διεπαγγελματικής Κρέατος Γαλ-
λίας και των 9 μεγαλύτερων σφαγείων υποδέχτη-
καν τους Έλληνες επαγγελματίες πελάτες τους. 
Στο πλαίσιο της παρουσίας της, η μάρκα Bovillage 
πραγματοποίησε, όπως κάθε φορά, σεμινάρια 
εκπαίδευσης για τους σπουδαστές της Σχολής 
Κρεοπωλών Θεσσαλονίκης: περισσότεροι από 60 
μαθητές παρακολούθησαν γαλλική κοπή και αξιο-
ποίηση μοσχαρίσιου tranche.
Ο πρεσβευτής Βοvillage Lucien Dupard, με τον μο-
ναδικό του τρόπο κράτησε όπως πάντα ζωντανό 

το ενδιαφέρον του κοι-
νού, που συμμετείχε με 
ενθουσιασμό, επιβεβαιώ-
νοντας για άλλη μια φορά 
τη δέσμευση της μάρκας 
Bovillage να βρίσκεται 
στο πλευρό των μελλο-

ντικών επαγγελματιών. Το καθιερωμένο cocktail 
Bovillage, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
10 Μαρτίου στη 1 το μεσημέρι στο περίπτερο, 
συγκέντρωσε για ακόμη μια φορά πλειονότητα 
Ελλήνων επαγγελματιών από όλη τη χώρα: από 
τους κυριότερους εισαγωγείς και εμπόρους, εκ-
προσώπους σωματείων κρεοπωλών αλλά και δη-
μοσιογράφους του κλαδικού Τύπου. 
Αξίζει επίσης να αναφέρουμε τo βραβείο που απέ-
σπασε η μάρκα Bovillage «για την ολοκληρωμένη, 
λειτουργική και αισθητικά άψογη οργάνωση του 
περιπτέρου» 

Μία ευκαιρία για τους εκ-
προσώπους των Γαλλικών 
σφαγείων και τη μάρκα 
Bovillage, να επιβεβαιώ-
σουν τις στενές ιστορικές 
σχέσεις που διατηρούν με 
τους Έλληνες επαγγελ-
ματίες του κλάδου του 
κρέατος.  

Δυναμική παρουσία και τιμητική διάκριση για το Bovillage
στο πλαίσιο της 22ης ΔΕΤΡΟΠ Θεσσαλονίκης 
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Bovillage, o συνεργάτης του κλάδου του κρέατος 
Η μάρκα Bovillage έδωσε δυναμικό παρών στην 
πρώτη διοργάνωση με θέμα το BBQ που πραγ-
ματοποιήθηκε σε επιλεγμένα κρεοπωλεία το Σάβ-
βατο 2/3 με κεντρικό μήνυμα «Τσικνοπέμπτη στο 
κρεοπωλείο της γειτονιάς» 

10 επιλεγμένα κρεοπωλεία στην Αθήνα συμμε-
τείχαν σε αυτή την ενέργεια. Περισσότεροι από 
4500 καταναλωτές και πελάτες των κρεοπωλείων 
δοκίμασαν το εξαιρετικής ποιότητας μοσχαρίσιο 
κρέας, ψημένο με μαεστρία από τους ειδικούς της 
ομάδας των σεφ Grill-Academy του ΙΕΚ Praxis και 
χάρη στο όνομα εγγύηση της εταιρίας Weber. Το 
κρέας αναδείκνυε γευστικά η πλούσια σειρά των 
εξαιτερικών μουστάρδων Maille.

Ένας τρόπος για τον κλάδο των παραδοσιακών 
κρεοπωλών να ανταποκριθούν στη στήριξη των 
πελατών τους, που συνεχίζουν να επιλέγουν την 
μάρκα Bovillage, συνώνυμο εγγύησης και ποιότη-
τας. 

ΕΛΛΑΔΑ



ΓΑΛΛΙΑEVENTS
50ή Διεθνή Έκθεση Γεωργίας 2013 στο Παρίσι: ρεκόρ επισκεψι-
μότητας με 700.000 επισκέπτες!   

Η διεθνής έκθεση γεωρ-
γίας (Salon International 
de l’Agriculture) αποτελεί 
σημείο συνάντησης φορέ-
ων και επαγγελματιών των 
αγροδιατροφικών κλάδων 
στη Γαλλία. Η φετινή 
επετειακή διοργάνωση για 
τα 50 χρόνια της έκθεσης 

πραγματοποιήθηκε από τις 23 Φεβρουαρίου έως 
τις 3 Μαρτίου 2013. 
Η παρουσία της Interbev ήταν όπως πάντα ιδιαίτε-
ρα δυναμική, με εντυπωσιακά περίπτερα που ση-
μείωσαν αίσθηση στους επισκέπτες της έκθεσης. 
Το σημαντικότερο στιγμιότυπο από τη φετινή 
διοργάνωση είναι αναμφισβήτητα η επίσκεψη του 
Γάλλου προέδρου της Δημοκρατίας Φρανσουά 
Ολάντ,  ο οποίος, συνοδευόμενος από κλιμάκιο 
Υπουργών, συνομίλησε με τους εκπροσώπους της 
Διεπαγγελματικής για τα θέματα που απασχολούν 
τον κλάδο.
 Επίσης, ενθουσιώδης ήταν η υποδοχή του κοινού 
για τα 15 καθημερινά shows

Η έκθεση ανέδειξε τον σημαντικό και πολύπλευρο 
ρόλο της Διεπαγγελματικής, μέσα από τις διάφο-
ρες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για το ευρύ 
κοινό.
 
Αξίζει να αναφέρουμε μεταξύ άλλων:

    Τα shows κοπής και προετοιμασίας κρέατος 
από τις ομάδες κρεοπωλών  ( 15(!) την ημέρα )
    Το lakitchenmusic.com, μία διαδικτυακή «τουρ-
νέ» για τους φοιτητές που συνδυάζει γεύση και 
μουσική 

    Τα προγράμματα για τα παιδιά, με προβολές    
ειδικών κινουμένων σχεδίων γύρω από τη διατρο-
φή, παιχνίδια – κουίζ…
    Μοναδικές και πρωτότυπες δράσεις με θέμα 
την κτηνοτροφία, όπως ο  διαγωνισμός ταλέντων… 
αρμέγματος, που σημείωσε ρεκόρ συμμετεχόντων 
ειδικά τα 2 Σαββατοκύριακα της έκθεσης
    Την έκθεση φωτογραφίας της AldoSoares που 
ανέδειξε με το δικό της μοναδικό τρόπο τα επαγ-
γέλματα του κρέατος

Τόσο το περίπτερο όσο και το εστιατόριο απο-
τέλεσαν για άλλη μια φορά σημείο καθημερινών 
συναντήσεων για Υπουργούς, κλαδικούς και 
διεπαγγελματικούς φορείς, προσωπικότητες του 
πολιτικού κόσμου και επαγγελματίες του κλάδου. 
Η 50η διοργάνωση της έκθεσης σημείωσε ρεκόρ 
επισκεψιμότητας, με 699. 752 επισκέπτες (έναντι 
681 . 213 το 2012), αποδεικνύοντας έτσι ότι ο 
κλάδος της γεωργίας και της κτη-
νοτροφίας κατέχει ξεχωριστή θέση 
στην καρδιά των Γάλλων, ενώ 
σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
έκθεσης Ζαν-Λυκ Πουλέν, 
«η έκθεση έδωσε νέα 
πνοή στις ανταλλαγές 
και συνέβαλλε καθοριστι-
κά στο κλείσιμο εμπορι-
κών συμφωνιών». 

Η επόμενη έκθεση SIA θα 
πραγματοποιηθεί από τις 22 
Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτί-
ου 2014 !



BOVILLAGE ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ

Μίνι μοσχαρίσια 
σουβλάκια με 

σως κάρυ 

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

Για 4 άτομα

Προετοιμασία
1. Σε μια κατσαρόλα, σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι σε λίγο ελαιόλαδο μέχρι να μαραθεί. Στη συ-
νέχεια προσθέτουμε τα μήλα. Πασπαλίζουμε με κάρυ. Προσθέτουμε το γάλα καρύδας, αλάτι και πιπέρι. 
2. Περνάμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ και κρατάμε τη σος ζεστή.
3. Σε ένα τηγάνι, σοτάρουμε τους κύβους του φιλέτου και τις πιπεριές σε λίγο ελαιόλαδο. Περνάμε τους 
κύβους κρέατος και πιπεριών σε ένα καλαμάκι ώστε να σχηματίζουν σουβλάκια.
4. Τελειώνουμε στο φούρνο, για 4 λεπτά στους 180οC.
5. Σερβίρουμε αμέσως με τη ζεστή σος κάρυ

 Συστατικά
- 400γρ. μοσχαρίσιο φιλέτο, 
κομμένο σε κύβους 
- 1 κόκκινη πιπεριά 
- 1 κίτρινη πιπεριά 
- 1 κ.γ κάρυ
- 100γρ. μήλα, κομμένα σε κύβους
- 200ml γάλα καρύδας 
- 100γρ. κρεμμύδι ψιλοκομμένο 
- Ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι


