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Συνάντηση Εταίρων στο Tiedra De Lavanda,
στην Ισπανία! - USAL

Τον Δεκέμβριο, έξι εταίροι του έργου
συναντηθήκαμε στο Tiedra de Lavanda (Valladolid,
Ισπανία) για να συζητήσουμε την πορεία της
ανάπτυξης των εργαλείων του έργου.  Εργαστήκαμε
για  την ολοκλήρωση του υλικού των διαδικτυακών
μαθημάτων, των συνεντεύξεων και μελετών από
εμπειρογνώμονες όπως και για την εφαρμογή και τη
μετάφραση κειμένων στη διαδικτυακή πλατφόρμα
εκμάθησης. 
Μετά από μια μέρα εργασιών, επισκεφθήκαμε το Κέντρο
ερμηνείας της λεβάντας και το αποστακτήριο σε μια
καθοδηγούμενη περιήγηση σχετικά με τον τρόπο
παραγωγής αγνού, οργανικού ελαίου λεβάντας 
 εφαρμόζοντας τις αρχές  της κυκλικής οικονομίας για να
ελαχιστοποιηθεί η χρήση ενέργειας, νερού και τα
απόβλητα των  προϊόντων. 
Η διακρατική μας συνάντηση έληξε το μεσημέρι της
Τετάρτης, 7 Δεκεμβρίου στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του
Colegio de Fonseca, όπου συζητήσαμε τη διάδοση και  τη
διαχείριση του έργου Ecooils.
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"Εμπορία Αρωματικών Φυτών μέσω
δημιουργίας Συνεταιρισμού Παραγωγών"-
ΜΚΠ

Συνεχίζοντας την σειρά από τις διαδικτυακές συνεδρίες
με επαγγελματίες του χώρου, το ΜΚΠ οργάνωσε την 1η
Δεκεμβρίου την 4η συνάντηση όπου είχαμε τη χαρά
να συνομιλήσουμε με τον κ. Βασίλη Μητσόπουλο,
Πρόεδρο του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού
Κροκοπαραγωγών Κοζάνης.
Ο κ. Μητσόπουλος μοιράστηκε μαζί μας την
ενδιαφέρουσα εμπειρία του με τον Συνεταιρισμό που
ιδρύθηκε το 1971 στην περιοχή της Κοζάνης στη Β.
Ελλάδα και έχει ως αντικείμενο το καλύτερο marketing
και την προώθηση του εξαιρετικού, ελληνικού σαφράν.
Σήμερα ο Συνεταιρισμός αριθμεί πάνω από 1000 μέλη-
παραγωγούς. Έχει αναπτύξει μια πιστοποιημένη
οργανική παραγωγή σαφράν που εξάγεται σε 28 χώρες
παγκοσμίως. 
Ο κρόκος Κοζάνης καταχωρήθηκε ως προϊόν
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) στο
Μητρώο προστατευμένων ενδείξεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από το 1999.

Γνωρίστε τον Συνεταιρισμό: https://safran.gr

https://safran.gr

Βιβλιοθήκη  Colegio de Fonseca

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που
διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν
αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο
EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

https://safran.gr/
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Η Λεβάντα στο δρόμο για την UNESCO - UESS

Η υποψηφιότητα για την ένταξή της  στην σελίδα
της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 
 “Lavenders landscape: scents and poetry”
παρουσιάστηκε στις 4 Ιουλίου 2022 στην
Προβηγκία - Γαλλία. 
Αυτή η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε με επικεφαλής
το ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Γεύσεων και Οσμών (UESS),
την Επιτροπή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
(CPPARM), την Ένωση Επαγγελματιών Αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών στη Γαλλία (PPAM de France) και
τη διοίκηση της λεβάντας. 
Η υποψηφιότητα είναι μια συνεργασία μεταξύ των
παραγωγών από τρία τμήματα της νότιας Γαλλίας.
Περίπου 28 889 εκτάρια λεβάντας καλλιεργούνται σε
αυτά τα εδάφη, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 87% της
εθνικής παραγωγής (πηγή: FranceageGrimer). 
Το τοπίο με λεβάντες είναι χαρακτηριστικό της
Προβηγκίας και συνδέεται με τοπικά προϊόντα: Αιθέρια
έλαια, αρώματα, καλλυντικά και πολλά άλλα. Η εγγραφή
στον παγκόσμιο κατάλογο της UNESCO θα ήταν
αναγνώριση της εμπειρογνωμοσύνης των αγροτών και
ένα «περιουσιακό στοιχείο» για την τοπική οικονομία.
Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος προκειμένου να
ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις αυτής της
διαδικασίας. 

Η Λεβάντα όμως αξίζει τον κόπο!

Η Λεβάντα στη Βουλγαρία - AVA
 
Η ιστορία της λεβάντας στη Βουλγαρία χρονολογείται από το
αρχές του περασμένου αιώνα.
Το 2008, η ανάπτυξη της παραγωγής λεβάντας αυξήθηκε
αρκετές φορές λόγω διαφόρων παραγόντων όπως η ευρέως
διαδεδομένη λεβάντα στη χώρα σε περιοχές με ευνοϊκό
έδαφος. 
Από το 2012, η   Βουλγαρία βρίσκεται στην πρώτη θέση
παγκοσμίως όσον αφορά την παραγωγή και την
εξαγωγή του ελαίου λεβάντας. Μόνο το τελευταίο
έτος, για παράδειγμα, η χώρα έχει παράγει περίπου
200 τόνους  ελαίου λεβάντας . Η βουλγαρική λεβάντα
έχει ακόμη και τη δική της ιστοσελίδα -
https://www.lavandula.bg/en/. 
Στόχος της σελίδας είναι να συλλέξει και να
συστηματοποιήσει περισσότερες, σημαντικές πληροφορίες
για τη λεβάντα και τα προϊόντα της- την σημασία της, τις
γεωργικές μεθόδους, τις εφαρμογές κ.α- Η αποστολή του
Lavandula.BG είναι να συλλέξει και να προσφέρει άμεσα όλες
τις διαθέσιμες πληροφορίες για το φυτό στους χρήστες, τους
πελάτες, τις επιστημονικές οργανώσεις, τους αγρότες και
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη λεβάντα.

www.lavandula.bg/en/

Το πρόγραμμα κατάρτισης Ecooils θα δοκιμαστεί σε κάθε χώρα κατά τη διάρκεια του Μαρτίου. 
Οι εταίροι θα συναντηθούν στο Forcalquier της Γαλλίας για την τελευταία διακρατική συνάντηση
στις 22 & 23 Μαρτίου 2023. 

Τα επόμενα βήματα!

Η Λεβάντα στο "φως"

Ένωση Επαγγελματιών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στη Γαλλία (PPAM
de France)


