Σήμα Ποιότητας Μεσογειακής Διατροφής (ΜedDiet) για εστιατόρια
Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, συνεργαζόμενο με μία διακρατική επιστημονική ομάδα 13 φορέων από 6 μεσογειακές
χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Αίγυπτο, Λίβανο και Τυνησία), δημιούργησε ένα κοινό πρότυπο ποιότητας
Μεσογειακής Διατροφής (MedDiet) για εστιατόρια, το οποίο σύντομα αναμένεται να κατοχυρωθεί σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοδοξώντας να εξαπλωθεί σταδιακά η εφαρμογή του και πέρα από τη Μεσόγειο.
Το «Σήμα Ποιότητας Μεσογειακής Διατροφής MedDiet», απευθύνεται σε εστιατόρια που λειτουργούν καθόλα
νόμιμα και έχουν ή σκοπεύουν να αποκτήσουν προφίλ μεσογειακού εστιατορίου και περιλαμβάνει τις
προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν τα εστιατόρια για την απόκτηση του Σήματος, καθώς και το σύνολο των
οδηγιών, διαδικασιών και απαιτήσεων ελέγχου και πιστοποίησης.
Στόχος της πρωοτοβουλίας είναι η υποστήριξη των εστιατορίων που παρέχουν αυθεντική Μεσογειακή Διατροφή,
μέσω της απόδοσης σε αυτά του Σήματος Ποιότητας, καθώς και η προβολή τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και
διακρατικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τη συνεισφορά τους στην προώθηση της γνήσιας
Μεσογειακής γαστρονομίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Τα εστιατόρια που θα πιστοποιηθούν θα έχουν πολλαπλά οφέλη και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα
μέσω της διαφοροποίησής τους και της ανάδειξης τους σε χώρους “αυθεντικής τοπικής μεσογειακής γαστρονομίας
και κουλτούρας”, της ενίσχυσης της αναγνωσιμότητας και της ελκυστικότητας τους από την πιστοποίησή τους με ένα
διεθνούς εμβέλειας σήμα ποιότητας, την εξειδικευμένη διαφήμισή τους αλλά και τη συνολική προβολή και διάδοση
του «Σήματος Ποιότητας Μεσογειακής Διατροφής MedDiet», καθώς και τη δυνατότητα σύνδεσης τους με άλλες
πρωτοβουλίες και δράσεις (π.χ. τουριστικές, θεματικές, πολιτιστικές, γαστρονομικές κ.λπ.).

κάθε εστιατόριο θα λάβει χωρίς κόστος
1. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη για την πρακτική εφαρμογή του Σήματος
Ποιότητας αλλά και των αρχών Μεσογειακής Διατροφής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση και η
μακροχρόνια εφαρμογή της ετικέτας.
2. Ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι προϊόν εργασίας μίας καταξιωμένης διεθνούς
επιστημονικής επιτροπής.
3. Υποστήριξη των εστιατόριων για την εφαρμογή της Μεσογειακής Διατροφής και των κανόνων του Σήματος για
να επιτευχθεί η χρήση του.
4. Σύγχρονα επικοινωνιακά εργαλεία που ενισχύουν την αναγνωσιμότητα των εστιατορίων ως χώρων εστίασης,
που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Σήμα Μεσογειακής Διατροφής MedDiet.
5. Ολοκληρωμένη διαφημιστική προβολή σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω
διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και μέσω των ΜΜΕ με την προώθηση σχετικών
δημοσιευμάτων.
6. Προβολή των βασικών πληροφοριών επικοινωνίας, πρόσβασης και γεω-εντοπισμού των πιστοποιημένων
εστιατορίων διεθνώς, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του «Σήματος Ποιότητας Μεσογειακής Διατροφής
(ΜedDiet)» για εστιατόρια, η οποία θα συνδεθεί και με άλλες ιστοσελίδες και δραστηριότητες.
Το έργο αναμένεται να συμβάλει σε πολλά επίπεδα:

- Στην αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων μας, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και της
ουσιαστικής ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και ντόπιων παραγωγών.
- Στην ενδυνάμωση του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος, της προβολής και ενίσχυσης της
κουλτούρας και των παραδόσεων της περιοχής ως αναπόσπαστο μέρος του.
Σε πρώτο στάδιο το Σήμα Ποιότητας θα αποδοθεί χωρίς κόστος σε 40 εστιατόρια
θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλείστε όπως δηλώσετε τα στοιχεία της επιχείρησης που θα συμμετάσχει στο πιλοτικό έργο
Επωνυμία επιχείρησης: ..........................................................................................................................................
Διακριτικός τίτλος: ...................................................................................................................................................
Διεύθυνση: ......................................................................................................................... Αριθ.: .........................
Πόλη: .............................................................................. Ταχ. Κωδ.: .......................................................................
Τηλ.: ................................................................................

Fax: .........................................................................

Web site: ......................................................................... E-mail: ……………… ...................................................
Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου: ...............................................................................................................
Τηλ.: ……………………. .............................................. κινητό: ............................................................................
Fax: ............................................................ ............ E-mail: ....................................................................................
Αιτούμαστε τη συμμετοχή της επιχείρησης μας στην εφαρμογή του «Σήματος Ποιότητας Μεσογειακής
Διατροφής (MedDiet) για εστιατόρια».
Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα σαν εστιατόριο και έχει ή θα αποκτήσει τις κατά περίπτωση ελάχιστες
προϋποθέσεις καθώς και προφίλ εστιατόριου Μεσογειακής Διατροφής.
Έχοντας επίγνωση όλων των παραπάνω, η επιχείρηση θα συμμετάσχει στο έργο του Επιμελητήριου Μεσσηνίας,
προκειμένου να αποκτήσει και να εφαρμόσει το Σήμα Ποιότητας Μεσογειακής Διατροφής εστιατόριων

MedDiet και τις προϋποθέσεις του.

....................................................................
τόπος, ημερομηνία, σφραγίδα επιχείρησης

......................................................................
Υπογραφή Νομίμου εκπροσώπου

Σε πρώτο στάδιο το Σήμα Ποιότητας θα αποδοθεί χωρίς κόστος σε 40 εστιατόρια
θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητα
ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας
φαξ: 27210 62229, e-mail: info@messinianchamber.gr Υπόψη κας Παλόγλου Γεωργίας ή κας Βασιλοπούλου Αναστασίας
Πληροφορίες: Επιμελητήριο Μεσσηνίας (πλατεία 23ης Μαρτίου), τηλ. 27210 62212, 62218, 62200
κ. Καλλικράτης Γιαννιός, κα. Αναστασία Βασιλόπουλου και κα. Γεωργία Παλόγλου
Επιστημονικός συνεργάτης κ. Νίκος Κατσαρός

