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Περιεχόμενο 
Οι τρούφες θεωρούνται γκουρμέ έδεσμα παγκοσμίως, και χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από λάτρεις του φαγητού 

και σεφ. Εκτός από τις φρέσκες, οι περισσότεροι λατρεύουν και άλλα προϊόντα με γεύση τρούφας, όπως λάδια και 

αλείμματα. Οι καταναλωτές συνήθως δεν γνωρίζουν την προέλευση της γεύσης «τρούφας» και αγοράζουν τα 

εκάστοτε προϊόντα χωρίς να γνωρίζουν λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά τους, όσον αφορά τα συστατικά και την 

προέλευσή τους. Επιπλέον, οι περισσότεροι καταναλωτές αγνοούν το ότι οι τρούφες υπάρχουν στις περισσότερες 

μεσογειακές χώρες, και όχι μόνο στα λίγα συγκεκριμένα και ιδιαιτέρως γνωστά σε όλους μέρη. 

 

 

Στόχος 
Το Nectariss στοχεύει στη δημιουργία του απόλυτου προϊόντος με γεύση τρούφας από πραγματικές τρούφες, 

αντιμετωπίζοντας τρία κύρια προβλήματα των προϊόντων τρούφας: 

• την έλλειψη αυθεντικότητας του υπάρχοντος αρώματος τρούφας, που παρασκευάζεται κυρίως είτε από 

συνθετικό άρωμα, είτε από θαλασσινά και λαχανικά 

• τη φτωχή ποικιλία των προϊόντων με γεύση τρούφας που υπάρχουν στην αγορά (μόνο λίγα σε σύγκριση με 

εκατοντάδες είδη τρούφας) 

• την έλλειψη γεωγραφικής ιχνηλασιμότητας στα προϊόντα τρούφας, και τις κατά συνέπεια παρερμηνείες των 

καταναλωτών που θεωρούν ότι οι τρούφες προέρχονται αποκλειστικά από λίγες περιοχές (π.χ. Alba, Périgord), ενώ 

στην πραγματικότητα αποτελούν πολύτιμους πόρους για τις περισσότερες μεσογειακές χώρες. 

 

 

Αποτελέσματα 

Μια τεχνολογία που υποστηρίζεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επιτρέπει στη Nectariss να παράγει αυθεντικά και 

φυσικά προϊόντα με γεύση τρούφας, από οποιοδήποτε είδος τρούφας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Δεδομένου 

ότι η τεχνολογία Nectariss βασίζεται σε πραγματικές τρούφες ως πρώτη ύλη, η γεωγραφική ιχνηλασιμότητα, καθώς 
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και οι παραλλαγές γεύσεων μπορούν να κοινοποιηθούν στους τελικούς καταναλωτές μέσω γραφικών 

αναπαραστάσεων, διαφοροποιώντας τα προϊόντα Nectariss από τα υπόλοιπα προϊόντα με γεύση τρούφας. Ως 

αποτέλεσμα, η γκάμα των προϊόντων τρούφας μπορεί να διευρυνθεί στο βαθμό του εύρους ποικιλομορφίας της 

προέλευσης της πρώτης ύλης, εκτιμώντας νέα είδη και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. 

 

 

Προτάσεις 
Το έργο χρειάζεται μια μεγάλη επένδυση στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία, προκειμένου να προσελκύσει 

βασικούς ενδιαφερόμενους και να προωθήσει επιτυχώς το προϊόν στην αγορά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο 

βασίζεται σε ισχυρές επιστημονικές ιστορικές έρευνες και μελέτες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της νέας 

τεχνολογίας. Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου δικτύου μεταξύ παραγωγών, εμπόρων και λιανοπωλητών κρίνεται 

θεμελιώδης για την επιτυχή πρόσβαση στην αγορά. Η χρήση σύγχρονων τεχνικών (π.χ. κωδικός QR) για την 

επικοινωνία των χαρακτηριστικών του προϊόντος, οικονομικών αποδείξεων και πρόσθετων πληροφοριών που είναι 

άμεσα προσβάσιμες από τον καταναλωτή, είναι πρωτεύουσας σημασίας για την προστιθέμενη αξία του προϊόντος. 

 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Η Nectariss παράγει ένα εντελώς νέο προϊόν που μπορεί να αλλάξει πραγματικά το τοπίο στον σύγχρονο τομέα 

προϊόντων με γεύση τρούφας. Σήμερα, αυτοί που καταναλώνουν τρούφα είναι μια ελίτ από λάτρεις του φαγητού, 

οι οποίοι έχουν σε γενικές γραμμές την προθυμία να πληρώσουν ακριβά το ποιοτικό προϊόν. Η εγγυημένη 

ιχνηλασιμότητα και η αυθεντικότητα των προϊόντων πρέπει να κοινοποιούνται στους καταναλωτές, μέσω 

καινοτόμων και αποτελεσματικών τεχνικών μάρκετινγκ. Η εφαρμογή αυτών των τεχνικών είναι σίγουρα μία από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Nectariss. 

 

 

Μελλοντική εξέλιξη 
Η Nectariss διαθέτει πατενταρισμένη τεχνολογία και ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτών, συμπεριλαμβανομένων 

ιδιωτικών εταιρειών και ερευνητικών εγκαταστάσεων. Το δίκτυο τρούφας γνωρίζει την παρουσία του και τα επόμενα 

χρόνια η Nectariss θα εργαστεί προκειμένου να βελτιώσει την γκάμα των προϊόντων της και να ενισχύσει τις 

συνεργασίες με εταιρείες του τομέα της τρούφας. Όπως αναφέρθηκε, η ανάπτυξη μιας καλής στρατηγικής 

μάρκετινγκ και επικοινωνίας θα πρέπει να είναι μια ακόμη προτεραιότητα για το άμεσο μέλλον. 

   
Η ομάδα Nectariss κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της σε δράση του έργου INCREDIBLE.  

Φωτογραφία: Luca Zambolin 

 
 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες 

Nectariss. Company website. https://www.nectariss.com/  (ημερ.πρόσβασης 27/4/2020) 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
https://www.nectariss.com/
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Nectariss. Video interview during the H2020 INCREDIBLE project Acceleration service. 

https://www.youtube.com/watch?v=QWykbDnZJUw  

(ημερ. πρόσβασης  27/4/2020) 

 

 

Συγγραφείς 
 

Δημοσιεύτηκε στις: 

Richard Splivallo, info@nectariss.com , https://www.nectariss.com/   
 

27 Απριλίου 2020 

Οργανισμός 

Nectariss 

Χώρα και περιοχή 

Ελβετία 

 

 

 

 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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