
 

  

Μετατρέποντας τοπικές και 

παραδοσιακές συνταγές σε μια 

σειρά από εκλεκτά προϊόντα που 

προάγουν την υγεία και ευεξία. Το 

παράδειγμα του Abies lagrimus 
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Φυσικές θεραπείες 
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Τοπικές αγορές 
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Περιεχόμενο 
Ξεκινώντας τις δραστηριότητές της τη δεκαετία του 2010, η εταιρεία Abies Lagrimus αναβίωσε την παραδοσιακή 

παραγωγή σιροπιού ελάτης (Abies alba), το οποίο χρησιμοποιείται για μαγείρεμα καθώς και για πρόληψη ασθενειών 

που σχετίζονται με τον χειμώνα στα Πυρηναία. Στο πλαίσιο των αυξανόμενων απαιτήσεων του καταναλωτικού κοινού 

για φυσικά, τοπικά και ποιοτικά προϊόντα, η πορεία του προϊόντος χρόνο με το χρόνο, έχει εκπληρώσει τις προσδοκίες 

της εταιρείας και έχει κατακτήσει ένα ευρύτερο και ποικιλόμορφο κοινό. 

 

Στόχος 
Ο κύριος στόχος της εταιρείας Abies Lagrimus είναι η αναβίωση ορισμένων παραδοσιακών συνταγών των 

Πυρηναίων μέσα μια σειρά καινοτόμων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά προέρχονται από φυσικούς πόρους που 

αφθονούν στην ορεινή περιοχή των Πυρηναίων, όπου πολιτιστικές σχετικές παραδόσεις εξακολουθούν να είναι 

ζωντανές. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των φυσικών πόρων, ελέγχονται οι συνθήκες συγκομιδής και 

η ανάπτυξη του προϊόντος σέβεται τις ιδιαιτερότητες της περιοχής (περιφερειακό φυσικό πάρκο). 
 

 

Αποτελέσματα 

Μετά τη δημιουργία της το 2013, η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της βασιζόμενη στο σιρόπι ελάτης, το οποίο 

ήταν μια «ξεχασμένη» συνταγή που αναβίωσε. Τα επόμενα χρόνια, απέκτησε μια πιστοποίηση βιολογικού προϊόντος 

και έτσι διεύρυνε περαιτέρω το δίκτυο διανομής της: φαρμακεία, εξειδικευμένα καταστήματα, delicatessen, εστιατόρια. 

Πλέον η συλλογή της σε επεξεργασμένα προϊόντα είναι πιο ποικίλη,προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες 
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προσδοκίες της αγοράς: λικέρ, ξύδι κλπ. Εστιάζοντας στην εικόνα μιας φυσικής, τοπικής και παραδοσιακής 

παραγωγής, η εταιρεία έχει επεκταθεί με αποτέλεσμα να αυξήσει επί του παρόντος την παραγωγική της ικανότητα ως 

και την ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων. 
 

 

Προτάσεις 
Η Abies Lagrimus προωθεί μια ποικιλία προϊόντων που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες πολλών πελατών: - Κατέχει 

τοπικές εγκαταστάσεις  με σκοπό την ενίσχυση των τοπικών εμβληματικών φυσικών πόρων της περιοχής που 

συλλέγονται με αειφορικό τρόπο. - Συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής τοπικής κληρονομιάς, αναβιώνοντας 

συνταγές που τείνουν να εξαφανιστούν. - Δουλεύοντας σε διαφορετικές σειρές για να διευρύνει την ποικιλία των 

προϊόντων της, η εταιρεία στοχεύει στην πρωτοτυπία και την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει. 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Λόγω ενός άγνωστου πρώτου προϊόντος και μιας περιορισμένης συλλογής, η ανάπτυξη της εταιρείας ήταν αρκετά 

αργή και χρειάστηκαν μερικά χρόνια για να εξασφαλιστεί μια τακτική δραστηριότητα, αν και η εταιρεία είχε πάντα 

θετικό αντίκτυπο. Μετά από επτά χρόνια, η ανάπτυξή της συνεχίζεται και τα αιτήματα συνεργασίας αυξάνονται, 

αποδεικνύοντας σαφώς το ενδιαφέρον για τα προϊόντα και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί. Μια τέτοια δραστηριότητα 

δημιουργεί ένα νέο οικονομικό τοπικό πεδίο εφαρμογής και ενισχύει τους οικονομικούς πόρους της περιοχής. 

 

Μελλοντική εξέλιξη 
Ο κύριος στόχος της επιχείρησης είναι να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, αναπτύσσοντας τις συνεργασίες της στη Γαλλία 

και σε άλλα μέρη του κόσμου (Βόρεια Αμερική, Ασία και Ευρώπη). Έχει δεσμευθεί σε διάφορα σχέδια συνεργασιών 

που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργάζεται επίσης με την περιφέρεια του Occitan. Οι 

προτάσεις της θα πρέπει να ενισχύσουν την παραγωγή ποικίλων προϊόντων, ιδιαίτερα με την αξιοποίηση άγριων 

εδώδιμων φυτικών ειδών της περιοχής. Αυτές οι νέες δραστηριότητες θα επιτρέψουν την πρόσληψη ενός επιπλέον 

συνεργάτη.   

 

 

Μερικά από τα προϊόντα της Abies Lagrimus (© Abies Lagrimus) 
 

Περισσότερες πληροφορίες 

https://abieslagrimus.com/presentation-du-projet 
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Οργανισμός 

Abies Lagrimus  

Χώρα και περιοχή 

Γαλλία, Occitanie 

 

 

 

 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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