
SEMINAR

TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΡΕΑΤΟ-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
01, 08 & 15 /12 / 2021
ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

09:00 – 17:30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 21 ώρες
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ TBA

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
Ανδρέας Πούρος

ΚΟΣΤΟΣ
€500 + ΦΠΑ

Δικαιούχοι ΑνΑΔ
Επιχορήγηση: €357.00

€143.00+ΦΠΑ

17 KLIMIS, 7101 ARADIPPOU, LARNACA, CYPRUS
P.O. BOX 45803, 6535 LARNACA, CYPRUS
T: +357 24 000 030   F: +357 24 000 040
E: info@solcon.com.cy
www.solcon.com.cy

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Οι βασικές αρχές που διέπουν το θέμα της τεχνολογίας και παραγωγής κρεατοπαρασευασμάτων είναι 
πολύ σημαντικές για τους υπεύθυνους εγκαταστάσεων, υπεύθυνους παραγωγής και τους υπεύθυνους 
τμημάτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό .  Οι συγκεκριμένες γνώσεις από 
αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βοηθήσουν τα άτομα αυτά να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε 
θέματα που αφορούν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τους με την 
παραγωγή νέων και καινοτόμων προϊόντων καθώς επίσης και να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων 
που παράγουν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
� Ορισμοί
� Σύνθεση του κρέατος
� Βιοχημεία του κρέατος 
� Ανάλυση κύριων κατηγοριών πρόσθετων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία παραγωγής
 κρεατοπαρασκευασμάτων
� Παραγωγή προϊόντων κατηγορίας από κιμά (μπιφτέκια, κεφτέδες κλπ)
� Παραγωγή προϊόντων κατηγορίας με πανάδες (φρυγανιά)
� Παραγωγή μαριναρισμένων προϊόντων
� Παραγωγή προ μαγειρεμένων προϊόντων
� Ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων κρεατοπαρασκευασμάτων

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ NA
1. Αναγνωρίζουν τις νομικές υποχρεώσεις που διέπουν την δραστηριότητα της επιχείρησης τους
2. Περιγράφουν τις βασικές αρχές μικροβιολογίας που αφορούν την παραγωγή των
 κρεατοπαρασκευασμάτων
3. Αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές χημείας, σύνθεσης και τεχνολογίας κρέατος
4. Αναγνωρίζει την σημαντικότητα των βοηθητικών υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή
 κρεατοπαρασκευασμάτων 
5. Διαλέγουν σωστές πρώτες ύλες όπως κρέας, βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασία για την παραγωγή
 κρεατοπαρασκευασμάτων
6. Σχεδιάζουν, παράγουν νέα προϊόντα βάσει των πληροφοριών που θα δοθούν μέσα από το πρόγραμμα
7. Ερμηνεύουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των κρεατοπαρασκευασμάτων 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
� Υπεύθυνοι εγκαταστάσεων παραγωγής κρεατοπαρασκευασμάτων, 
� Υπεύθυνοι παραγωγής κρεατοπαρασκευασμάτων
� Υπεύθυνοι Ποιοτικού ελέγχου
� Υπεύθυνοι Αγορών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 24/11/2021
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο
info@solcon.com.cy ή στο 24-000030


