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Πραγματοποίηση δράσης προώθησης Προγράμματος Meet the EU Lamb (Ντουμπάι, 17.2.2023) 

Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι, στις 17 Φεβρουαρίου τ.έτ., εκδήλωση του 

συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος Meet the EU Lamb, το οποίο έχει ως σκοπό την προώθηση 

των ευρωπαϊκών (ελληνικών και κυπριακών) προϊόντων πρόβειου κρέατος στην αγορά των ΗΑΕ και της 

Σαουδικής Αραβίας. Η Δράση υλοποιήθηκε από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) και 

την Μ-Παγκυπριακή Ομάδα Αιγοπροβατοτρόφων. 

Το εν λόγω Πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 ετών (https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/campaigns/meet-eu-

lamb). Αποσκοπεί στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας 

κατά τη διαδικασία της παραγωγής και την υψηλή διατροφική αξία των ευρωπαϊκών προϊόντων πρόβειου 

κρέατος, καθώς και στην αύξηση της κατανάλωσης τους στις αγορές-στόχους. Οι δραστηριότητες εν λόγω 

Προγράμματος περιλαμβάνουν διανομή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, διαφημιστικές καταχωρήσεις σε 

τοπικά περιοδικά, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, εκδηλώσεις τύπου και προωθητικές ενέργειες, όπως ταξίδια 

εξοικείωσης.   

Εκδήλωση έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Radisson Blu, παρουσία 100 περίπου προσκεκλημένων, 

εκπροσώπων εταιρειών εισαγωγής/διανομής κρεάτων, σεφ, διαμορφωτών κοινής γνώμης, κ.ά..  

Επικεφαλής Γρ. ΟΕΥ Ντουμπάι απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό κατά την έναρξη της εκδήλωσης. 

Παρουσιάσεις πραγματοποίησαν, επίσης η κα Β. Κωστοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας της ΕΔΟΚ σχετικά 

με το Πρόγραμμα, η διατροφολόγος κα Victoria Tipper, σχετικά με τη διατροφική αξία και τις ευεργετικές 

επιδράσεις στην υγεία των εν λόγω προϊόντων, καθώς και η food blogger κα Diana Zavzeatti, η οποία είχε 

επισκεφθεί την Ελλάδα, ως μέλος ομάδας food bloggers και διαμορφωτών κοινής γνώμης τον παρελθόντα 

Σεπτέμβριο, και μοιράστηκε τις εντυπώσεις της από τον εν λόγω ταξίδι εξοικείωσης. 

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο μαγειρικής, όπου σεφ του ξενοδοχείου παρουσίασαν 

δυνατότητες χρήσης πρόβειου κρέατος σε εδέσματα που παρασκεύασαν και προσέφεραν σε συμμετέχοντες. 

Παρατέθηκε, τέλος, δείπνο με μπουφέ. 
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