
 
 

Η Περιφέρεια Ηπείρου και η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, σας προσκαλούν 
στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνονται στην Πρέβεζα στο πλαίσιο του έργου      
MeDInno "Κοινή ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων με βάση την τοπική 
γαλακτοκομική και κρεοπαραγωγική παράδοση, αναφορικά με την εκτροφή μηρυκαστικών και 
τους σχετιζόμενους αγροδιατροφικούς τομείς» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A 
«Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε κτηνοτρόφους, παραγωγούς, επαγγελματίες και εργαζόμενους 
στους κλάδους κρέατος και τυριών.

8 εκπαιδευτικά σεμινάρια.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι χωροι διεξαγωγής των σεμιναρίων όπως καθορίστηκαν ως τώρα έδω.

Βασικές θεματικές ενότητες: Βασικές αρχές καταρτισμού οικονομικών ισόρροπων σιτηρεσίων |  Διατροφή μηρυκαστικών  
Αλυσίδα εφοδιασμού κρέατος και τυριού - Λιανικό εμπόριο| Τυποποίηση τυροκομικής διαδικασίας | Τυροκόμηση τυριών 
τυρογάλακτος

Το έργο MeDInno συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

Διοργάνωση:

Περιφέρεια Ηπείρου

σε συνεργασία με την 

Ένωση Μετακινούμενων 
Κτηνοτρόφων Ηπείρου

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι δωρεάν. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ
Περισσότερες πληροφορίες: www.medinno-interreg.eu

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
 για κτηνοτρόφους, παραγωγούς,
επαγγελματίες και εργαζόμενους
στους κλάδους κρέατος και τυριών

https://forms.gle/SgK4gmpnwjim3KhD9
http://medinno-interreg.eu/el/




Περισσότερες πληροφορίες
www.medinno-interreg.eu


 
 


Εκπαιδευτικά
Σεμινάρια


Διοργάνωση:
Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου


07/07 
Πρέβεζα


daLUZ Boutique Hotel
Δρ. Ευδοκία Κρυσταλλίδου


08/07


daLUZ Boutique Hotel


Δρ. Ευδοκία Κρυσταλλίδου
 Στέλλα Ταστσίδου


09/07
daLUZ Boutique Hotel


Δρ. Γεώργιος Παπαβασιλείου


10/07 
daLUZ Boutique Hotel


Δρ. Γεώργιος Παπαβασιλείου


Το έργο MeDInno συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»


Για εκδήλωση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ


Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
 για κτηνοτρόφους, παραγωγούς,
επαγγελματίες και εργαζόμενους
στους κλάδους κρέατος και τυριών


16.00 - 21.00
11.00 - 16.00


16.00 - 21.00
11.00 - 16.00


16.00 - 21.00
11.00 - 16.00


16.00 - 21.00
11.00 - 16.00


Διατροφή μηρυκαστικών


Βασικές αρχές καταρτισμού οικονομικών ισόρροπων σιτηρεσίων
Αλυσίδα εφοδιασμού κρέατος και τυριού - Λιανικό εμπόριο


Τυποποίηση τυροκομικής διαδικασίας
Τυποποίηση τυροκομικής διαδικασίας


Τυροκόμηση τυριών τυρογάλακτος
Τυροκόμηση τυριών τυρογάλακτος


Βασικές αρχές καταρτισμού οικονομικών ισόρροπων σιτηρεσίων





