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Η ιστορία της 
Biogreco ξεκινά  

το 2001, όταν οι τρεις 
νέοι επιλέγουν να 

ζήσουν με τις οικογένειές 
τους στη Λακωνία.

H Biogreco κατέχει 
μερίδιο αγοράς που 
ξεπερνά το 70%, 

ενώ διαθέτει  
τέσσερα ιδιόκτητα 

αγροκτήματα.

Στην περιοχή  
της Λακωνίας  
έχει υλοποιήσει 
επενδύσεις που 
ξεπερνούν τα  
4 εκατ. ευρώ.

Στο εργοστάσιο 
εφαρμόζεται το 

σύστημα ISO 22000, 
ενώ πραγματοποιούνται 

συνεχείς χημικές 
αναλύσεις.

Το μέλλον Της κΤηνοΤροφίας έίναί βίολογίκο 

 του ΚΟΣΜΑ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ

kzakinthinos@pegasus.gr

«Α
νοιγμα» στις αγορές του 
εξωτερικού επιχειρεί η 
διοίκηση της κτηνοτρο

φικής μονάδας Biogreco, λανσάρο
ντας έτοιμα κατεψυγμένα γεύματα, 
βασισμένα σε παραδοσιακές ελλη
νικές συνταγές. Μετά από 13 χρόνια 
εκτροφής βιολογικών πουλερικών 
και διάθεσης νωπών προϊόντων στην 
εγχώρια αγορά, η λακωνική 
Biogreco θέτει τις αραβικές χώρες 
καθώς και αυτές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως αγορές στόχους, προ
κειμένου να μεγεθύνει, εκτός συνό
ρων τις δραστηριότητές της.

Η ιστορία της Biogreco ξεκινά το 
2001, όταν οι τρεις νέοι επιλέγουν 
να ζήσουν με τις οικογένειές τους 
στη Λακωνία. Ο Σταύρος Αργυρό
πουλος, ο Χαράλαμπος Λύρας, γε
ωπόνοι ζωοτέχνες και ο Μελέτης 
Γιαννάκος, αγρότης, βάζουν «στοί
χημα» να επανατοποθετήσουν στα 
ράφια των σούπερ μάρκετ, το κοτό
πουλο όπως ήταν παλιά. Αγνό, αυ
θεντικό με γεμάτη γεύση αλλά ταυ
τόχρονα πιστοποιημένο, ασφαλές 
και υγιεινό. Συνδυάζοντας την επι
στημονική γνώση με την αγροτική 
εμπειρία, έπειτα από δοκιμές μηνών 
καταφέρνουν να λανσάρουν στην 
ελληνική αγορά το πρώτο νωπό πι
στοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο. 
Τα πρώτα χρόνια η παραγωγή ήταν 
ελάχιστη. Γρήγορα όμως οι κατανα
λωτές άρχισαν να αναγνωρίζουν την 
ιδιαιτερότητα και την ποιότητα του 
προϊόντος και έτσι η ομάδα Biogreco 
μπόρεσε να αναπτυχθεί και να βελ
τιώσει τις υποδομές της.

Σήμερα η Biogreco αποτελείται 
από 4 οικογενειακές πτηνοτροφικές 
μονάδες, από τη συνεργασία των 
οποίων προκύπτει μια παραγωγή 
περίπου 150.000 βιολογικών κοτό
πουλων ανά έτος. Ποσότητα που α
ντιστοιχεί περίπου στο 70% της εγ
χώριας παραγωγής βιολογικών 
κοτόπουλων. Διαθέτει υπερσύγχρο

νες εγκαταστάσεις σφαγής και τυ
ποποίησης, ιδιόκτητο δίκτυο διανο
μής και αυτοματοποιημένο εργοστά
σιο βιολογικών ζωοτροφών.

Επιλογή της ομάδας Biogreco 
από την ίδρυσή της, ήταν η παραγω
γή αποκλειστικά βιολογικών κοτό
πουλων και αυτό γιατί δεν θεωρεί 
πως τα βιολογικά προϊόντα είναι 
απλώς μια «τάση της αγοράς», αλλά 
η μοναδική ίσως πρόταση για βιώ
σιμη γεωργία σε εκμεταλλεύσεις 
μικρής κλίμακας με σεβασμό στο 
περιβάλλον και την αειφορία.

Η νέα σειρά κατεψυγμένων έ

τοιμων γευμάτων Mediterra
nean Organic, περιλαμβάνει 
παραδοσιακές συνταγές από 
την Ελλάδα και τη Μεσόγειο έ
χοντας ως βάση το μοναδικό κρέας 
κοτόπουλου της Biogreco. 

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, 
οι υπόλοιπες πρώτες ύλες το εξαιρε
τικά παρθένο ελαιόλαδο, τα λαχανι
κά, τα αρωματικά, το ρύζι, προέρχο
νται από την ελληνική γη. Όλα τα 
συστατικά είναι 100% βιολογικά, 
δίνοντας στο τελικό προϊόν ασύγκρι
τη ποιότητα και γεύση. Η σφαγή και 
η τυποποίηση πραγματοποιούνται 

στην υπερσύγχρονη 
μονάδα της Biogreco 

στα Καμίνια Λα
κωνίας δυναμικό
τητας 1.200 κοτό
πουλων/ώρα. Ο
λόκληρη η διαδι

κασία μεταποίησης 
και διακίνησης (σφαγή 

 παραγωγή  τυπο

ποίηση  αποθή
κευση  ψύξη  κα

τάψυξη  μεταφορά) 
πιστοποιείται σύμφωνα 

με το πρότυπο FSSC 22000:2011, το 
οποίο είναι ένα από τα αυστηρότερα 
σχήματα πιστοποίησης παγκοσμίως 
και περιλαμβάνει το πρότυπο ISO 
22000.

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστά
σεις και ο μηχανολογικός εξοπλι
σμός, σε συνδυασμό με το εξειδικευ
μένο προσωπικό, εξασφαλίζουν ά
ριστες συνθήκες μεταποίησης, έτσι 

ώστε το τελικό προϊόν να είναι εγ
γυημένο και ασφαλές.

Ζωοτροφές
Με δυναμικότητα 20.000 τόνων 

ανά έτος, το εργοστάσιο ζωοτροφών 
καλύπτει τις ανάγκες της Biogreco, 
ενώ παράλληλα τροφοδοτεί με υψη
λής ποιότητας μείγματα κτηνοτρο
φικές και πτηνοτροφικές μονάδες 
βιολογικής παραγωγής σε όλη την 
Ελλάδα. Πρόκειται για μία από τις 
ελάχιστες στην Ελλάδα μονάδες ε
πεξεργασίας αποκλειστικά βιολογι
κών ζωοτροφών. Στο εργοστάσιο 
εφαρμόζεται το σύστημα ISO 22000, 
ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς 
χημικές αναλύσεις και παρακολου
θείται η ιχνηλασιμότητα με ηλεκτρο
νικό τρόπο.

Διακρίσεις
Στον πρόσφατο διεθνή επιχειρη

ματικό διαγωνισμό του EBA 
(European Business Awards 2014
2015), η Biogreco ανακηρύχθηκε σε 
Εθνικό Πρωταθλητή (National 
Champion), στην κατηγορία Περι
βαλλοντικής και Εταιρικής Αειφο
ρίας (Environmental & Corporate 
Sustainability). Τα European 
Business Awards αποτελούν έναν 
ανεξάρτητο διαγωνισμό υψηλού κύ
ρους, σκοπός του οποίου είναι η α
νάδειξη και η προβολή της αριστείας, 
των βέλτιστων πρακτικών και της 
καινοτομίας στην ευρωπαϊκή επιχει
ρηματική κοινότητα. 

Η βράβευση αυτή είναι μία από 
τις σημαντικότερες για την Biogreco, 
με δεδομένο ότι απονέμεται από έ
ναν διεθνούς κύρους οργανισμό. 
Επιπλέον ο χαρακτήρας του βραβεί
ου ((Environmental & Corporate 
Sustainability) αντικατοπτρίζει από
λυτα τους στόχους και της αρχές τις 
Biogreco οι οποίες, από την ίδρυσή 
της, είναι η παραγωγή υψηλής ποι
ότητας βιολογικών προϊόντων με 
απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον 
και την ανάπτυξη της τοπικής οικο
νομίας.

Δύο γεωπόνοι, ο ςταύρος αργυρόπουλος και ο Χαράλαμπος λύρας, αλλάζουν τα δεδομένα της ελληνικής κτηνοτροφίας, επαναφέροντας στο ράφι των κατανα-
λωτών τα παραδοσιακά βιολογικά κοτόπουλα. Το 2001, μαζί με τον μελέτη γιαννάκο, βάζουν «στοίχημα» να επανατοποθετήσουν στα σούπερ μάρκετ το κοτό-
πουλο όπως ήταν παλιά, προχωρώντας έτσι στη σύσταση της βιολογικής κτηνοτροφικής εταιρείας Biogreco. μετά από προσωπική εργασία και πείσμα, καθώς στα 
πρώτα της βήματα δεν διέθετε δικές της μονάδες μεταποίησης, η Biogreco κατέχει σήμερα μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 70%, ενώ διαθέτει τέσσερα ιδιόκτητα 
αγροκτήματα, δικό της εργοστάσιο κτηνοτροφών και σφαγείο, και έχει υλοποιήσει στην περιοχή της λακωνίας επενδύσεις που ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ.
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Η τυποποίηση 
πραγματοποιείται στη 

μονάδα της Biogreco 
στα Καμίνια Λακωνίας, 
δυναμικότητας 1.200 

κοτόπουλων/ώρα.

αυθεντικό χωριάτικο κοτόπουλο 
στις πόλεις από την Biogreco




