
 

  

«Σώστε την τρούφα»: μια πρωτοβουλία 
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Περιεχόμενο 
Η τρούφα, και ιδιαιτέρως η λευκή, αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα και διεθνώς αναγνωρισμένα προϊόντα του 
Πιεμόντε, και έναν από τους βασικούς λόγους προώθησης του τουρισμού στην περιοχή. Ενώ οι καταναλωτές 
αναγνωρίζουν την τρούφα ως ένα ιδιαίτερο και ακριβό προϊόν, εντούτοις, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τον 
κύκλο ζωής της και την αλληλεπίδραση τρούφας και εδάφους από το οποίο προέρχεται. Η πρωτοβουλία «Σώστε 
την τρούφα» ("Save the Truffle") έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις τρούφες με έναν εναλλακτικό τρόπο, χωρίς να 
βασίζεται στην πώληση φρέσκων τρουφών. 

 

Στόχος 
Η πόλη της Alba (περιοχή Πιεμόντε, Ιταλία) και τα περίχωρά της Langhe και Roero, είναι γνωστά για την 
παραγωγή κρασιού και κάποια ιδιαίτερα γαστρονομικά εδέσματα όπως η λευκή τρούφα. Δυστυχώς, τα τελευταία 
25 χρόνια, λόγω της συνεχούς αύξησης της αξίας των γεωργικών προϊόντων (σταφύλια για κρασί και φουντούκια 
για σοκολάτα και γλυκά) και της επακόλουθης επέκτασης των καλλιεργούμενων εκτάσεων, παρατηρήθηκε 
μείωση της τάξης του 30% στις περιοχές όπου αναπτύσσονται τρούφες. Η «Σώστε την τρούφα» στοχεύει στην 
προώθηση εναλλακτικών δραστηριοτήτων για την αποκατάσταση παλαιότερων περιοχών τρούφας και την εκ 
νέου φύτευση νφυτών τα οποία μπορούν να την υποστηρίξουν. 

 

Αποτελέσματα 
Η «Σώστε την τρούφα» είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2015 με σκοπό την αποκατάσταση και 
διατήρηση φυσικών οικοσυστημάτων τρουφών. Προτείνει ως τουριστικό αξιοθέατο μια βόλτα στο φυσικό 
ενδιαίτημα της τρούφας σε συνδυασμό με μια εμπειρία κυνηγιού τρούφας. Επιπλέον, οργανώνει συχνά 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα που σχετίζονται με τη συντήρηση και την αποκατάσταση 
περιοχών με τρούφα. Σε διάστημα τεσσάρων χρόνων, η «Σώστε την τρούφα» φύτεψε 400 φυτά, κατάφερε να 
βελτιώσει την παραγωγή τρούφας σε πέντε εκτάρια δάσους, και βοήθησε στην προστασία τριών εκταρίων. 
Παράλληλα, περισσότεροι από 600 μαθητές και 500 κυνηγοί τρούφας έχουν συμμετάσχει έως τώρα στις 
δραστηριότητες που διοργανώνει. 
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Προτάσεις 
Η «Σώστε την τρούφα» είναι αρκετά δημοφιλής και στο εξωτερικό, χάρη στη συνεργασία της με διάφορα διεθνή 
τουριστικά πρακτορεία, ενώ παράλληλα γνωστές διεθνείς εφημερίδες έχουν κάνει αφιέρωμα σε αυτή (New York 
Times, The Telegraph). Στην επιτυχία της εταιρείας έχει συμβάλει η ισχυρή σύνδεσή της με δράσεις που 
αναπτύχθηκαν για την προστασία και την αποκατάσταση οικοσυστημάτων που συμβιώνουν με την τρούφα. 
Πολλές από τις εκδρομές που διοργανώνει η «Σώστε την τρούφα» γίνονται σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε 
προγράμματα αποκατάστασης, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με την 
προσπάθεια της εταιρείας για την προστασία των οικοσυστημάτων τρούφας. Παράλληλα, εκτός από τις 
ξεναγήσεις, μια ακόμη πηγή εισοδήματος για την εταιρεία είναι  τα αναμνηστικά προϊόντα όπως μπλουζάκια ή 
τσάντες. 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Χάρη στα έσοδά της, η «Σώστε την τρούφα» δημιούργησε μια νέα φυτεία τρούφας σε εκτάσεις του δήμου της 
Alba και στην περιοχή Langhe. Αυτή η νέα φυτεία θα χρησιμοποιηθεί για διάφορες εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες. Επιπλέον, έχουν φυτευτεί νέα μυκορριζικά φυτά στο δημοτικό πάρκο, για να αποκαταστήσουν 
τις ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη τρούφας. Αυτά τα δύο έργα συνέβαλαν ενεργά στη δημιουργία 
σύμπραξης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (δήμος-εταιρεία). 

 

Μελλοντική εξέλιξη 
Η ιδέα πίσω από το πρότζεκτ είναι απλή αλλά αποτελεσματική: να εξερευνήσει μέσω οργανωμένων επισκέψεων, 
την παράδοση και τον πολιτισμό πίσω από τις τρούφες. Τα έσοδα επενδύονται στη διατήρηση των ευνοϊκών 
συνθηκών κάθε οικοσυστήματος τρούφας, κάτι που συνιστά μια πολύ αποτελεσματική στρατηγική προώθησης 
στην αγορά. Θα ήταν ενδιαφέρον να δοκιμαστούν παρόμοιες προσεγγίσεις σε άλλα μέρη και με άλλα προϊόντα. Στο 
άμεσο μέλλον, η «Σώστε την τρούφα»  θα ασκήσει πιέσεις για νομοσχέδιο που αφορά στην προστασία των δέντρων 
με τρούφα. 

 
Η ομάδα της "Save the Τruffle", Carlo Marenda και Edmondo Bonelli, περπατώντας στους λόφους του Πιεμόντε.  
Φωτογραφία: Carlo Marenda. 

   

 

 

 

 

 
 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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Περισσότερες πληροφορίες 
 https://www.savethetruffle.com/en/  

 
 

Συγγραφέας 
 

Δημοσιεύτηκε στις: 
Carlo Marenda,  
info@savethetruffle.com ; 

carlomarenda@alice.it  
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Σώστε την τρούφα - Save The Truffle 

Χώρα και περιοχή 

Ιταλία, Πιεμόντε 

 

 

 
 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. 
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