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 ΜΥΛΟΙ ΚΑΠΛΑΝΙ∆Η Α.Ε.
• ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

 Κ-ΜΕΝΤΙΤΟΥΡΑ Α.Ε.
• Εταιρία τεχνοβλαστός (spin of) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Καθ. ∆. Κουρέτας

 ΦΑΡΜΑ ΚΑΠΛΑΝΙ∆Η Α.Ε.
• ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ & ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

 ΑΡΤΟΤΕΛΕΙΑ ΕΠΕ              
• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΟΥ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ



Αβραάμ Λίνκολν
Ο 16ος Πρόεδρος των ΗΠΑ 

(1809-1865)

«…όταν αγοράζω το παλτό μου από την Αγγλία, 
το παλτό είναι δικό μου 

αλλά τα χρήματά μου μένουν στην Αγγλία.

Όταν αγοράζω το παλτό μου από την Αμερική, 
το παλτό είναι πάλι δικό μου 

αλλά και τα χρήματά μου μένουν στην Αμερική...»



Καινοτομία
Νοείται, η ανανέωση και η διεύρυνση του φάσματος προϊόντων και 
υπηρεσιών και των συναφών αγορών, η καθιέρωση νέων μεθόδων 
σχεδιασμού, παραγωγής, εφοδιασμού και διανομής, η εισαγωγή 
αλλαγών στη διαχείριση, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες 
εργασίας και τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, καλύπτει δε 
τέσσερις τύπους καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία 
διεργασιών, καινοτομία μάρκετινγκ, οργανωτική καινοτομία.

Καινοτομία προϊόντος
Η εισαγωγή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας που είναι νέα ή ουσιωδώς 
βελτιωμένα ως προς τα χαρακτηριστικά ή τη σκοπούμενη χρήση τους. 
Περιλαμβάνει ουσιώδεις βελτιώσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά ή 
άλλα λειτουργικά χαρακτηριστικά. 
Η καινοτομία στο προϊόν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση νέας 
γνώσης ή τεχνολογιών ή μπορεί να βασίζεται σε νέες χρήσεις ή 
συνδυασμούς υφιστάμενης γνώσης ή τεχνολογιών.







Κοιλιοκάκη

•Η κοιλιοκάκη (εντεροπάθεια/ευαισθησία στη 
γλουτένη ή δυσανεξία γλουτένης) είναι μια παθολογική 
κατάσταση του λεπτού εντέρου, προερχόμενη από μια 
σύνθετη ανοσολογική απάντηση (=αντίδραση) που 
προκαλείται από τη γλουτένη.
• Η γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στο 
σιτάρι, στη σίκαλη, στο κριθάρι και στη βρώμη.

• Θεραπεία: Με κατάλληλη δίαιτα, «ελεύθερη 
γλουτένης»





• Προϊόντα ΕΟΦ 

• Πιστοποιημένα Gluten Free προϊόντα 

• Συνταγογραφούμενα  μέσω Ασφαλιστικών Ταμείων

• Τα προϊόντα Gluteno/ΜΥΛΟΙ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ προέκυψαν μέσα από 

τεράστιο πλήθος γευστικών δοκιμών, έτσι ώστε να καταφέρουμε να 

«παντρέψουμε» τη «φαντασία της ελληνικής κουζίνας» με τις 

γευστικές παραδόσεις και επιθυμίες των Ελλήνων πασχόντων από 

κοιλιοκάκη.





Τι είναι τα βιολειτουργικά τρόφιμα…

… είναι όμοια σε εμφάνιση με τα συνήθη τρόφιμα ή μπορεί να 
είναι τυπικά τρόφιμα τα οποία καταναλώνονται ως μέρος της 
συνήθους διατροφής, αλλά πέραν της βασικής διατροφικής τους 
χρησιμότητας βοηθούν τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου 
οργανισμού και/ή μειώνουν την πιθανότητα χρόνιων παθήσεων. 



Οι επιστήμονες…
Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες η 
χορήγηση συμπληρωμάτων μίγματος 
υδατανθράκων‐πρωτεϊνών σε 
συγκεκριμένη αναλογία  μπορεί:
• να αυξήσει την απόδοση 
• να μειώσει την μυϊκή καταστροφή  
• να μειώσει τον κάματο



Κέικ αποκατάστασης

Προϊόν συνεργασίας:

Παν. Θεσσαλίας / Καθ. Δημήτρη Κουρέτα



Δ.Ε.    Ο.Β.Ι.: 1007078





Ποια είναι η «καινοτομία»;
• Τα συστατικά του κάνουν το προϊόν την 
ιδανική τροφή για τον καταπονημένο 
οργανισμό
•Δημιουργεί μέσα στο αίμα τις καλύτερες 
προϋποθέσεις απορρόφησης των πρωτεϊνών 
και των σακχάρων μειώνοντας το σάκχαρο
που μπορεί να γίνει λίπος στο σώμα.
• Από μη Γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς



Το FEED BACK απευθύνεται:

Σε αθλητές
και στοχεύει στην άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών ενός
εξαντλητικού προπονητικού προγράμματος άσκησης στον οργανισμό και
το μυϊκό σύστημα. Επίσης, σκοπεύει να αυξήσει την ταχύτητα της
αποκατάστασης των αθλητών ώστε να είναι δυνατή η διατήρησή τους σε
υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού κάτω από συνθήκες έντονης προπόνησης

Στο γενικό πληθυσμό
και έχει ως στόχο τη γρήγορη αποκατάσταση του οργανισμού μετά από
μια κουραστική μέρα

Σε ασθενείς με καρκίνο, ανοσοκατασταλμένους, με διαπιστωμένο καρδιακό
πρόβλημα και σε παιδιά

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΣΤΟΧΟΣ



Προϊόν σύμφωνο με Καν. (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 
Αρ. Πρωτ. ΕΦΕΤ: Ταυτ. 7841/2009

Aρ. Ο.Β.Ι.: 20090100386

• «Γαλλικό παράδοξο»

•Τα αντιοξειδωτικά είναι σημαντικοί 
παράγοντες που μπορούν να 
προστατέψουν την υγεία, 
εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες.

• Η ίδια αντιοξειδωτική δράση διατηρείται 
αναλλοίωτη και στο έτοιμο προϊόν (ψωμί, 
κέικ κ.α.) μετά από ψήσιμο

• Δημοσιευμένες μελέτες αποδεικνύουν ότι 
το εκχύλισμα σταφυλιών ασκεί 
αντιοξειδωτική δράση και συμβάλλει στην 
καλή λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

• ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

• ΣΥΝΕΠΕΙΑ

• ΟΡΓΑΝΩΣΗ

• ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ

• ΔΥΝΑΜΗ, ΕΠΙΜΟΝΗ & ΤΥΧΗ!


