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Nutri-score, η διατροφική αξία στη συσκευασία

Ως το τέλος του 2022 εκτιμάται ότι θα έχουν καταλήξει σε οριστική συμφωνία οι χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την υιοθέτηση ενός δικαιότερου και αδιάβλητου
συστήματος αξιολόγησης διατροφικής ποιότητας, του γνωστού Nutri-score. Ήδη αρκετές
αλυσίδες σούπερ μάρκετ καθώς και μεγάλοι όμιλοι του εξωτερικού απαιτούν από τις
ελληνικές εταιρείες να υπάρχει στα προϊόντα τους η σήμανση του Nutri- Score παρά το
γεγονός ότι μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο σύστημα δεν έχει υιοθετηθεί επίσημα από
την ΕΕ. Ήδη το θέμα βρίσκεται εκ νέου σε διαβούλευση, καθώς πολλές χώρες, μεταξύ
των οποίων η Ελλάδα και η Ιταλία είχαν έντονες ενστάσεις για τον αλγόριθμο
αξιολόγησης του Nutri-score, καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η αξιολόγηση
αυτή καταλήγει σε κατατάξεις που αδικούν πολλά μονοσυστατικά προϊόντα (όπως το
ελαιόλαδο), αλλά και πολλά προϊόντα της μεσογειακής διατροφής.

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, μέσω του προέδρου του Αλκιβιάδη Καλαμπόκη,
επισημαίνει ότι «…όταν ένα προϊόν, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο διατροφικά από την
υψηλή θρεπτική του αξία όπως είναι το ελαιόλαδο και το συγκεκριμένο σύστημα το
κατατάσσει στην προτελευταία κατηγορία, αυτό δημιουργεί αναπόφευκτα μια αρνητική
εικόνα στον καταναλωτή, ο οποίος ενδεχομένως να διστάσει να το αγοράσει. Επομένως,
η ζημιά θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για μια μεγάλη κατηγορία ελληνικών
προϊόντων. Αρα θα πρέπει να αλλάξει ο αλγόριθμος γιατί λαμβάνει υπόψη μόνο πολύ
συγκεκριμένα συστατικά με αποτέλεσμα να αδικούνται μονοσυστατικά προϊόντα».
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Η θέση της Ελλάδας στην παραγωγή ελιάς στην Ε.Ε.

Μπορεί ο ανταγωνισμός στην παραγωγή ελιάς και ελαιολάδου να θεωρείται από
πολλούς μια υπόθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας (για την Ευρώπη). Ωστόσο, ο
ρόλος της Ελλάδας στην Ευρωπαική και Παγκόσμια κατάταξη παραμένει σταθερά
πρωταγωνιστικός. Περισσότερα στο γράφημα από το 1960 - 2020 της Vgraph.
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1 δις δολάρια για την προώθηση της αειφόρου γεωργίας
στις ΗΠΑ

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
κατά 50% μέχρι το 2030. Μην μένετε στις συγκρίσεις ποσών και μεγεθών. Κρατήστε
ότι η ευφυής και βιώσιμη γεωργία είναι μονόδρομος για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
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Ανοιχτό σεμινάριο για τον αγροδιατροφικό τομέα

Σας ενδιαφέρει ο αγροδιατροφικός τομέας στον Ευρωπαικό χώρο; Ένα ανοιχτό
σεμινάριο για "Τα βασικά στοιχεία στην αγροδιατροφή στην Ευρώπη" είναι διαθέσιμο
για όλους.
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Βράβευση του Δικτύου IoT InoFA & LoRa της ΑΓΣ στην
αγροδιατροφή

Το δίκτυο ΙοΤ που έχει αναπτύξει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, βραβεύτηκε με το
«Χρυσό Βραβείο» στο φετινό –πρώτο για τα ελληνικά δεδομένα- διαγωνισμό ΙοΤ
Awards 2022 στην κατηγορία “Agriculture”.
Βασικά «εργαλεία» του Δικτύου ΙοΤ που έχει αναπτύξει η ΑΓΣ , είναι
α) η τεχνογνωσία και ο εξοπλισμός από το διεθνές δίκτυο LoRa Alliance και
β) το αγροδιατροφικό cluster Internet of Food Alliance. Κοινό στοιχείο και των δύο
αυτών πυλώνων είναι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων στην αγροδιατροφή για τη
βέλτιστη παραγωγή τροφίμων και το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Το Δίκτυο ΙοΤ της ΑΓΣ έχει αναπτυχθεί σε Β. Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη και
εξαπλώνεται γρήγορα σε όλη την επικράτεια. Αποτελείται από εκατοντάδες
αισθητήρες και κεραίες και μπορεί να καλύψει έκταση 2,2 εκ στρεμμάτων. Σύντομα θα
καλύψει -για πρώτη φορά σε θαλάσσια και παράκτια περιοχή- και στην περιοχή του
Θερμαϊκού κόλπου.
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