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Το πρόγραμμα "CuTE" και η σημασία των 
ευρωπαϊκών μεθόδων παραγωγής εν μέσω 

πανδημίας  
 

Φρούτα όπως τα σταφύλια, το πεπόνι, το καρπούζι και τα ακτινίδια πληρούν τις 
προδιαγραγραφές αυτού του μοντέλου. Είναι υγιή, ασφαλή, ποιοτικά και καλλιεργούνται 
με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον 

  
Η καμπάνια «CuTE - Cultivating the Taste of Europe» (Καλλιεργώντας την Γεύση της 
Ευρώπης) είναι η πρώτη ευρωπαική ενημερωτική και προωθητική εκστρατεία για τα 
φρέσκα ευρωπαϊκά φρούτα και λαχανικά. 
  
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και 
Χυμών (INCOFRUIT - Hellas) είναι μέλος μιας διεθνούς σύμπραξης η οποία υλοποιεί το 
πρόγραμμα με επικεφαλής τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fruit Vegetables EUROPE. 
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Η εκστρατεία «CuTE - Cultivating the Taste of Europe» (Καλλιεργώντας τη Γεύση της 
Ευρώπης), η πρώτη ευρωπαϊκή ενημερωτική και προωθητική εκστρατεία για τα 
φρέσκα ευρωπαϊκά φρούτα και λαχανικά, που υλοποιείται με την υποστήριξη της ΕΕ και τη 
συμμετοχή των ίδιων των παραγωγών, υπογραμμίζει ότι το ευρωπαϊκό καλλιεργητικό 
πρότυπο είναι το πλέον κατάλληλο για να διασφαλίσει την υγεία των πολιτών σε μια περίοδο 
που η δημόσια υγεία δοκιμάζεται από την επιδημία του COVID-19. 
  
Αντιμέτωποι με τις συνθήκες της πανδημίας, οι καταναλωτές πρέπει να είναι περισσότερο 
ενήμεροι από ποτέ σχετικά με τα πρωτόκολλα παραγωγής που επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
με έμφαση στις παραμέτρους της ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας, της ασφάλειας των 
τροφίμων, της αειφορίας, της βιώσιμης παραγωγής. 
  
Οι πολίτες γνωρίζουν πλέον πολύ καλά τον κρίσιμο ρόλο που παίζει η σωστή διατροφή στην 
επίτευξη μιας ισορροπημένης, υγιούς και πλήρους ζωής. Χάρη λοιπόν στα ευρωπαϊκό 
καλλιεργητικό μοντέλο, χάρη στα αυστηρά καλλιεργητικά πρωτόκολλα, οι καταναλωτές 
απολαμβάνουν ασφαλή και ποιοτική τροφή που σέβεται το περιβάλλον και προάγει την 
υπεύθυνη γεωργία. 
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Ισορροπία ανάμεσα στην βιώσιμη αξιοποίηση και το σεβασμό προς το περιβάλλον 
  
Τα ευρωπαϊκά φρούτα και λαχανικά σημαίνουν ποιότητα, ιχνηλασιμότητα, ασφάλεια, 
παράδοση, εκσυγχρονισμό και καινοτομία. Ισορροπούν ανάμεσα στο σεβασμό και τη βιώσιμη 
αξιοποίηση των φυσικών πόρων και μπορούν να αποτελέσουν ένα άριστο παράδειγμα, 
ένα case study προστιθέμενης αξίας για όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα. 
  
Τα ευρωπαϊκά φρούτα και λαχανικά ακολουθούν παραγωγικές μεθόδους που βρίσκονται στην 
παγκόσμια πρωτοπορία. Κι αυτό είτε πρόκειται για φρούτα που καλλιεργούνται σε ανοιχτές 
συνθήκες στην ύπαιθρο, όπως τα ελληνικά σταφύλια, πεπόνια, καρπούζια και ακτινίδια, είτε 
σε θερμοκήπια όπως συμβαίνει με πολλές καλλιέργειες της νοτίου Ευρώπης αλλά τελευταία 
και της κεντρικής και βορείου Ευρώπης. 
  
Και μπορεί τα καλλιεργητικά συστήματα να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ωστόσο οι υψηλές 
απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας είναι κοινές και κάνουν τη διαφορά. 
  
Η προσοχή στη λεπτομέρεια σε κάθε στάδιο της παραγωγής, η υψηλή τεχνογνωσία και οι 
προηγμένες τεχνολογικές λύσεις αλλά και η άρτια λειτουργία ολόκληρης της αλυσίδας 
παραγωγής και αξίας, από τη συγκομιδή μέχρι τη μεταφορά, εγγυώνται τη γεύση, την 
ασφάλεια και την ποιότητα των φρούτων και λαχανικών σε λογικές τιμές. 
  
  
Ευχαριστίες στους εταίρους μας 
  
Ο Οργανισμός Fruit Vegetables EUROPE δεν μπορεί παρά να επαινέσει τους παραγωγούς 
φρούτων και λαχανικών οι οποίοι εργάζονται άκοπα σε αγρούς και σε θερμοκήπια 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όλη η αλυσίδα παραγωγής, οι μεταφορικές, τα 
συσκευαστήρια, οι διανομείς, το λιανεμπόριο, σε ολόκληρη την ΕΕ λειτουργούν στο ακέραιο 
προκειμένου κανένα τρόφιμο να μη λείψει από το πιάτο μας. 
 
Σύμφωνα με τον Juan Marín, πρόεδρο του Fruit Vegetables EUROPE (EUCOFEL): «Είναι η 
κατάλληλη στιγμή να υπογραμμίσουμε τον τεράστιο ρόλο που έπαιξε ο αγροδιατροφικός 
κλάδος σε αυτή την υγειονομική κρίση». Για τον κ. Marín, η πανδημία έχει αλλάξει τον τρόπο 
που ζούμε, τον τρόπο που δουλεύουμε, πλην όμως έχει δημιουργήσει και μια πρωτόγνωρη 
αίσθηση ενότητας και κοινού σκοπού. 
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«Ο κλάδος των ευρωπαίων παραγωγών φρούτων και λαχανικών εγγυάται την προσήλωση 
του στην προμήθεια τροφής που πληροί τις μάξιμουμ προϋποθέσεις ασφάλειας και 
ποιότητας. Ο κλάδος της γεωργίας, της πρωτογενούς παραγωγής είναι πρωταρχικής σημασίας 
στο να διασφαλίσει ότι δε θα υπάρξει η παραμικρή έλλειψη τροφής», τόνισε ο Πρόεδρος. 
 
 
 

Λίγα λόγια για την Fruit Vegetables EUROPE  
 
Ο Fruit Vegetables EUROPE ιδρύθηκε πριν 60 χρόνια και είναι ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φρούτων και 
Λαχανικών ο οποίος προασπίζεται, εκπροσωπεί και προωθεί τα ευρωπαϊκά φρούτα και λαχανικά  
 
Με έδρα τις Βρυξέλλες ο Οργανισμός  Fruit Vegetables EUROPE λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στον 
κλάδο των φρούτων και λαχανικών και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τα μέλη του Fruit Vegetables 
EUROPE είναι εθνικοί και περιφερειακοί συνεταιρισμοί και ομοσπονδίες συνεταιρισμών (κυρίως ομάδων 
παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών) καθώς και επιχειρήσεις από τις κύριες χώρες-παραγωγούς 
φρούτων και λαχανικών στην ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία). 
  
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.eucofel.eu/ 
 

 
Λίγα λόγια για τον INCOFRUIT 
 
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών 
(INCOFRUIT - Hellas) ιδρύθηκε το 1939 και είναι ο παλαιότερος επαγγελματικός Σύνδεσμος στη χώρα. Ο 
INCOFRUIT εκπροσωπεί ένα μεγάλο μέρος ελληνικών επιχειρήσεων και σε στενή συνεργασία με τα μέλη 
του εργάζεται για την προώθηση των ελληνικών φρούτων και λαχανικών στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.incofruit.gr/  
 

 

Η Σύμπραξη CuTE  

Το «CuTE: Cultivating the flavor of Europe» είναι μία σύμπραξη μεταξύ του ευρωπαϊκού Συνδέσμου (Fruit 
Vegetables EUROPE) και 5 εθνικών Συνδέσμων φρούτων και λαχανικών (AOPn Tomate & Concombre de 
France, AOPn Fraises de France, APROA, KZGPOiW, INCOFRUIT HELLAS) από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την 
Πολωνία και την Ισπανία. 

 
 


