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Γηεζλήο Σπλεξγαζία 

  

• CULTIVATE LA BUENA VIDA S.A., ηζάη αξγεληηλήο, πςειήο πνηόηεηαο 

Βξίζθεηαη ζηελ πόιε Río Cuarto, επαξρία ηεο Córdoba, γλσζηή σο "Cura Tea Alma", 

είλαη κία από ηηο αξγεληίληθεο εηαηξείεο πνπ έρεη μερσξίζεη ζηελ παξαγσγή κίμεσλ 

ηζαγηνύ, mate θαη ξνθήκαηα θξνύησλ. 

Μεηαμύ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πξντόλησλ ηεο είλαη: ηα κείγκαηα ηζαγηώλ, κείγκαηα 

yerba mate, αθεςήµαηα, ζαθνπιάθηα ηζαγηνύ, ξνθήκαηα θξνύησλ θαη αιεζκέλν mate. 

Tα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ γίλεη εμαγσγέο ζηηο Κάησ Φώξεο, ηε Γεξκαλία, ηελ 

Οπξνπγνπάε θαη επί ηνπ παξόληνο ππάξρεη ελδηαθέξνλ επέθηαζεο  ησλ κηγκάησλ 

mate, ηνπ ηζαγηνύ θαη ηνπ αιεζκέλνπ mate ζηε Φηιή, ζην Μεμηθό, ζην Πεξνύ θαη 

ζηε Γαιιία. 

Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Δθζπγρξνληζκόο γηα Δμαγσγή, ην INTI βνήζεζε ηελ εηαηξεία 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο παξαγσγήο έηζη ώζηε λα ηελ πξνεηνηκάζεη γηα δηεζλή επέθηαζε. 

Σν πξόγξακκα απηό έρεη έλα ζύλνιν ηερληθώλ βνεζεκάησλ, ζπληνληζκέλα θαη 

θαζνξηζκέλα κε ζηόρν ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αλάιπζε 

ησλ δηεζλώλ αγνξώλ. 

  



"Έρνπκε έλα πξντόλ κε κεγάιε παγθόζκηα δήηεζε γηα ηελ θίλα γεύζε ηνπ,ην άξσκα 

ηνπ,  ηελ θαηλνηνκία ηνπ, γηα ηελ δεκηνπξγία κεηγκάησλ mate θαη ηζαγηνύ γηα 

ξνθήκαηα θαηαθηώληαο όζνπο αγαπνύλ ηνπο ζπλδπαζκνύο ησλ γεύζεσλ", αλαθέξεη ε 

Belén Avico, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη ηδξπηήο ηεο Cura Té Alma. 

Με πηζηνπνηήζεηο Kosher θαη TACC, ε εηαηξεία παξάγεη πεξίπνπ 8.000 κνλάδεο 

κεληαίσο  θαη κέρξη ην 2023 ζρεδηάδεη ηελ επέθηαζε ηεο παξαγσγηθήο 

ηθαλόηεηαο  ζην 100%. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2021, απμήζεθε θαηά 60% θαη γηα 

ην 2022ζρεδηάδεη λα πεξάζεη ηα δύν ςεθία. 

Όια ηα κείγκαηα έξρνληαη ζε κίλη παθέηα 20 γξ., παθέην 50 γξ., θνλζέξβα 50 γξ., 

ζαθνύια 50 γξ. θαη 100 γξ., θνλζέξβα 600 γξ. θαη mate ζε παθέηα 500 γξ. 

"Η Cura Té Alma μερσξίδεη θαη δηαθέξεη ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν, επεηδή ην 

ηζάη  καο είλαη απν ηελ Αξγεληηλή θαη είλαη πςειήο πνηόηεηαο. Ζ κάξθα δίλεη 

επηπξόζζεηε αμία ζην ηζάη θαη ζην mate, θαιιηεξγείηαη ζηελ επαξρία Misiones θαη 

εληζρύεηαη κε θαιιηέξγεηεο ινπινπδηώλ, κε θόθθηλα θξνύηα ηεο Παηαγνλίαο θαη κε 

βόηαλα από ηελ νξνζεηξά ηεο Cordoba, κε ηνλ ζπλδπαζκό απηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ 

επηηπγράλνπκε μερσξηζηέο δεκηνπξγίεο. 

Έρνπκε θάλεη ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο ζην εξγνζηάζηό καο ζην Río Cuarto θαη είκαζηε 

παλέηνηκνη λα αληηκεησπίζνπκε ηηο δηεζλείο απαηηήζεηο ", πξόζζεζε ε Belén Avico. 

Σν 2014, ε Belén Avico, δηαθξίζεθε σο γπλαίθα επηρεηξεκαηίαο από ηελ Αξγεληηλή 

πλνκνζπνλδία Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (CAME). Σν 2018, δηαθξίζεθε από ηελ 

εθεκεξίδα "La Voz Del Interior", σο εμέρνπζα επηρεηξεκαηίαο θαζώο επίζεο θαη κε ην 

Γηεζλέο Βξαβείν Πξνβνιήο από ηελ Οκνζπνλδία Δπίζεκσλ Δκπνξηθώλ Δπηκειεηεξίσλ 

ηεο Ηζπαλίαο ζηελ Δπξώπε, ηελ Αθξηθή, ηελ Αζία θαη ηελ Ωθεαλία (FEDECOM). Σν 

2019 δηαθξίζεθε σο επηρεηξεκαηίαο ηεο ρξνληάο από ην πεξηνδηθό Punto a Punto. 

"Μαο επηιέγνπλ γηα ηελ πνηόηεηά καο, επεηδή δηαθέξνπκε ρξεζηκνπνηώληαο επγελή 

ζπζηαηηθά, ζπλδπάδνληαο κνλαδηθέο γεύζεηο, δεκηνπξγώληαο κείγκαηα πνπ αθήλνπλ 

αλακλήζεηο ζηνλ νπξαλίζθν θαη ζηηο αηζζήζεηο. Κάζε κείγκα δηαζέηεη έλα 

ραξαθηεξηζηηθό πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ αίζζεζε πνπ πξνθαιεί θαη νλνκάδεηαη 

δηαθνξεηηθά, γηα παξάδεηγκα, ηα κείγκαηα "Φξνύηα ηνπ πάζνπο - γνεηεία" ή ην "Γιπθό 

ειηνβαζίιεκα - ζθέςε", κεηαμύ πνιιώλ άιισλ. 

Γελ είλαη κόλν έλα θιηηδάλη ηζάη ή mate, αλνίγνληαο έλα “Cura Té Alma” είλαη ζαλ λα 

αλνίγεηο  ηελ θαξδηά ζνπ ζε λέα ζπλαηζζήκαηα ", θαηαιήγεη ε Belén Avico. 

 

ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΑΖ (NCM) 

-0903.00.90.100H / Mate ζε δνρεία θαζαξνύ πεξηερνκέλνπ κηθξόηεξν ή ίζν ησλ 3 γξ. 

(R.967/99 MEYOSP). 

-0902.10.00.000K / ηζάη θαη αξσκαηηζκέλν ηζάη - πξάζηλν ηζάη (ρσξίο δύκσζε) ζε 

δνρεία πεξηερνκέλνπ κηθξόηεξν ή ίζν ησλ 3 γξ. 



-0902.30.00.900M / ηζάη θαη αξσκαηηζκέλν ηζάη - καύξν ηζάη (δπκσκέλν) ζε δνρεία κε 

πεξηερνκέλνπ  ίζν ή κηθξόηεξν ησλ 3 γξ. 

-2101.20.20.900p / Mate, εθρπιίζκαηα, νπζίεο θαη ζπκππθλώκαηα ηζαγηνύ ή mate θαη 

παξαζθεπάζκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε απηά ηα εθρπιίζκαηα, ηα απνζηάγκαηα ή ηα 

ζπκππθλώκαηα ή βαζίδνληαη ζε ηζάη ή mate. Δθρπιίζκαηα, απνζηάγκαηα θαη 

ζπκππθλώκαηα θαθέ, ηζαγηνύ ή κάηε θαη παξαζθεπάζκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε απηά ηα 

πξντόληα ή κε βάζε ηνλ θαθέ, ην ηζάη ή ην κάηε, θξπγαληζκέλα θηρώξηα θαη άιια 

ππνθαηάζηαηα θαβνπξδηζκέλνπ θαθέ θαη νπζίεο, απνζηάγκαηα θαη ζπκππθλώκαηα. 

-0902.30.00 / Σζάη θαη αξσκαηηζκέλν ηζάη - καύξν ηζάη (δπκσκέλν) θαη κεξηθώο 

δπκσκέλν ηζάη, ζε δνρεία πεξηερνκέλνπ κηθξόηεξν ή ίζν ησλ 3 γξ. 

(Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα Δθζπγρξνληζκόο γηα 

Δμαγσγή, κεηαβείηε ζην: Innovarex@inti.gob.ar). 

 

• CABRALES S.A., έλαο θαθέο πνπ μππλά ηηο αηζζήζεηο  

Από ηελ πόιε Mar Del Plata, επαξρία ηνπ Μπνπέλνο Άηξεο, ε Cabrales S.A. παξάγεη 

από ην 1941 θαθέ ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο, ηζάη, mate, δάραξε θαη γιπθαληηθά. 

Έρεη παξαγσγηθή δπλαηόηεηα 500 ηόλσλ θαθέ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη: 

θαβνπξδηζκέλνη, κε δάραξε, ςεηό, αιεζκέλν, δηαιπηό θαθέ θαη ζε θάςνπιεο. Δπηπιένλ, 

θηηάρλνπλ ηζάη θαη mate ζε ζαθνύιεο, δάραξε θαη γιπθηά ζθόλε. Σήκεξα εμάγνπλ ην 

4% ηνπ θαθέ ηνπο ζηελ Οπξνπγνπάε, ηε Φηιή, ηελ Παξαγνπάε, ηε Βνιηβία θαη 

επηζπκνύλ λα επεθηαζνύλ ζε εμσηεξηθέο αγνξέο ζηηο ρώξεο ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο θαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο.  

Σνλ ηειεπηαίν θαηξό, ε  Cabrales θαηάθεξε λα αλαλεώζεη ηελ εηθόλα ηεο κε ζηόρν ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηεο ηαπηόηεηάο ηεο θαη ηελ επζπγξάκκηζε κε ηηο ζεκεξηλέο ηάζεηο. Σν 

2019 πξόζζεζε ηελ επεμεξγαζία ησλ εηδηθώλ θαθέδσλ, πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηνπο 

εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο θαξπνύο. Ζ λέα ζεηξά θαθέ, παξνπζηάζηεθε ζηελ Κέλπα, ζηε 

Νηθαξάγνπα, ζηελ Κόζηα Ρίθα θαη ζηελ Κνινκβία, κε ην όλνκα "Παγθόζκηα 

πγθνκηδή". 

Δπηπιένλ, ιάλζαξε ηηο θάςνπιεο Espressarte Cabrales ζηηο πνηθηιίεο Brasil θαη Costa 

Rica, πνπ είλαη ηζάμηεο κε αλαγλσξηζκέλεο δηεζλείο κάξθεο θαη ηηο θάςνπιεο Cabrales 

ζε Espresso, Lungo, Cortado θαη Cappuccino επίζεο ηζνδύλακεο κε θνξπθαίεο κάξθεο. 

Ζ εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη επί ηνπ παξόληνο κε ην INTI ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

4.0 ζηα δπν εξγνζηάζηα  ηεο γηα λα βειηηώζεη ηελ αλάιπζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο αλά 

γξακκή θαη ζρεδηάδεη λα εμειηρζεί. 

Ο Mariano Gagey, δηεπζπληήο ηνπ εξγνζηαζίνπ αλαθέξεη: "Δίκαζηε κηα νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε κε 80 ρξόληα εκπεηξίαο πνπ μεθίλεζε θαβνπξδίδνληαο θαθέ θαη θαηάθεξε λα 

γίλεη ζεκαληηθό κέξνο ηεο ηαπηόηεηαο ηεο θαηαλάισζεο θαθέ ηεο Αξγεληηλήο. Δίκαζηε 

πξσηνπόξνη ζηελ εηζαγσγή θαθέ από ηελ Κνινκβία θαη ζπλερίδνπκε λα αθνινπζνύκε 

ηηο ηάζεηο θαηαλάισζεο. 

mailto:Innovarex@inti.gob.ar


Βξηζθόκαζηε ζηελ  ηξίηε γεληά θαη ελεκεξσλόκαζηε ζπλερώο γηα ηηο λέεο ηάζεηο 

επελδύνληαο ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηελ επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ". 

Η Cabrales ήηαλ κία από ηηο πξώηεο εηαηξείεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο πνπ 

απέθηεζε πςειέο δηεζλείο πηζηνπνηήζεηο πνπ απνδεηθλύνπλ ηε ζσζηή εθαξκνγή 

HACCP (αλάιπζε θηλδύλνπ θαη θξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ), θέξεη  επίζεο ηελ 

πηζηνπνίεζε ISO 9001: 2015 θαη ηόζν ην εξγνζηάζην όζν θαη ηα πξντόληα ηεο είλαη 

100% ρσξίο TACC, πηζηνπνηεηηθά θαη έιεγρνη  από ηελ Βξσκνηνινγία θαη ην 

Κεληξηθό Δξγαζηήξην ηεο πόιεο La Plata.  

Δίλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα πξνζθέξνπλ θαθέ από ηελ  πηζηνπνηεκέλε επηηξνπή 

Rainforest Alliance, όπσο ην Café Cabrales θαη απνθιεηζηηθά κείγκαηα, 

απνδεηθλύνληαο ηε δέζκεπζή ηνπο γηα πξντόληα πνπ ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ θαη ηηο 

γεσξγηθέο θνηλόηεηεο. 

Δπηπιένλ, έιαβε ηελ πηζηνπνίεζε Κosher γηα ηα αθόινπζα πξντόληα: θαθέ, 

θαπνπηζίλν,  ζνθνιάηα γάιαθηνο, ηζάη ιεκνληνύ, ηζάη Μac Κinley, θίηξηλν ηζάη Βig 

Βen, ηζάη lila Βig Βen, ηζάη κήιν θαλέια, ηζάη 4 θόθθηλα θξνύηα, πξάζηλν ηζάη Μac 

Κinley, Yerba 3a Marca, κείγκα βνηάλσλ, ρακνκήιη, κέληα, Boldo θαη θιακνπξηά . 

"Έρνπκε κηα κνλαδηθή δέζκεπζε: δηαηεξνύκε ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ καο ζην 

πςειόηεξν επίπεδν. ε απηό, αθηεξώλνπκε ηηο γλώζεηο, ηελ πξνζπάζεηά καο θαη ηελ 

ηερλνινγηθή πξσηνπνξία, επηδηώθνληαο πάληα λα αληαπνθξηζνύκε ζηηο αλάγθεο θαη ζην 

πάζνο καο: λα δώζνπκε ην όλνκά καο ζηνλ θαιύηεξν θαθέ ", θαηαιήγεη ν Mariano 

Gagey. 

  

• ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΑΖ (NCM) 

-0901.21.00.919P / Καθέο θαβνπξδηζκέλνο 

-0901.21.00.910Β / Καθέο ζε θόθθνπο 

-0901.21.00.919P / Καθέο αιεζκέλνο 

-0901.21.00.919P / Καθέο ζε ζαθνπιάθηα 

-0903.00.90.100H / Τervita 

-0902.30.00.100U / ηζάη 

-2101.11.10.910F / Γηαιπηόο θαθέ 

-1701.99.00.000H / Εάραξε ζε θαθέινπο 

-0901.21.00.911X / θάςνπιεο  comp DG 

-2101.11.10.910F / θαπνπηζίλν 



-0901.21.00.911X / θάςνπιεο comp Νes 

-2106.90.90.400X / γιπθαληηθό 

  

• PRODUCTORES DE YERBA MATE DE SANTO PIPÓ S.C.L., πξσηαγσληζηέο 

κηαο αλαπηπζζόκελεο αγνξάο  ζηνλ θόζκν 

Οη παξαγσγνί ηνπ Yerba Mate de Santo Pipó S.C.L, είλαη έλαο 

ζπλεηαηξηζκόο θαιιηεξγεηώλ mate πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1930, από κηα νκάδα 

Διβεηώλ κεηαλαζηώλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πόιε Santo Pipó, επαξρία 

ηνπ Misiones. Υπό ην εκπνξηθό ζήκα Piporé, ην νπνίν ζηα Guaraní ζεκαίλεη "πόδη, 

ρέξηα θαη απνηύπσκα", ζήκεξα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ δέθα 

κεγαιύηεξσλ θαιιηεξγεηώλ mate ζηε ρώξα θαη κεηαμύ ησλ ηξηώλ πξώησλ 

εμαγσγέσλ παγθνζκίσο.  

Έρνληαο ηελ πηζηνπνίεζε IRAM γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ BPM, δηαζέηεη έλα 

επξύ θάζκα πξντόλησλ mate πνπ πξνζαξκόδνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο νπξαλίζθνπο θαη 

ζε δηάθνξεο κνξθέο θαηαλάισζεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη ηα αθόινπζα: παξαδνζηαθά 

θιαζηθά, θιαζηθά καιαθά, sublime, κε αιεζκέλα, κε βόηαλα, κε γεύζε 

πνξηνθάιη, Special , Tereré, έηνηκν Tereré, Mulita, ηζάη mate θαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

πξντόληα εμαγσγήο ζηελ αξαβηθή αγνξά, όπσο ην κηζό θαη ηέηαξηνθηιν πηεζκέλν 

θόθθηλν Pηporé ην πξάζηλν θαη ην ιεπθό Pηporé. 

Ο Carlos Coppoli, εκπνξηθόο δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο, ζρνιηάδεη: "Δίκαζηε έλαο από 

ηνπο κεγαιύηεξνπο ζπλεηαηξηζκνύο θαιιηεξγεηώλ mate κε πνιιέο εμαγσγέο θαη 

ζεκαληηθή παξνπζία ζε όιε ηελ αξαβηθή αγνξά. Σν επίπεδν δηείζδπζεο ηνπ Mate 

θαη ηνπ Piporé, ζηελ αγνξά ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, είλαη ηόζν ζεκαληηθό πνπ, αθόκε θαη 

εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θνηλόηεηα θαη δνπλ ζε άιια κέξε ηνπ θόζκνπ, 

θαηαλαιώλνπλ ην Mate σο κέξνο ηεο θνπιηνύξαο ηνπο θαη αλαδεηνύλ ηελ Yerba Mate 

Pηporé. Έλα κέξνο ησλ εμαγσγώλ καο ζηνλ θόζκν γίλεηαη  (ΖΠΑ, Δπξώπε, Ωθεαλία, 

Αθξηθή) θαη πξννξίδεηαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ αξαβηθνύ πνιηηηζκνύ, κε ηα δνρεία, 

ηελ παξνπζίαζε θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηηκήζεηο ».  

Ηζηνξηθά, ην INTI βνεζά ηελ εηαηξεία ζηελ θαηάξηηζε θαη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ 

δηαδηθαζηώλ μήξαλζεο ηνπ mate γηα λα ζέζεη  λένπο ζηόρνπο θαη λα βειηηώζεη ηελ 

απόδνζε θαη ηελ πνηόηεηα. 

Η Piporé εμάγεη ην Yerba Mate από ηε δεθαεηία ηνπ '60. Δίλαη επί ηνπ παξόληνο 

κία από ηηο ηξεηο θύξηεο εηαηξείεο εμαγσγήο Yerba Mate ζηελ Αξγεληηλή, 

ζηέιλνληαο πεξίπνπ ην 50% ηεο παξαγσγήο ηεο ζην εμσηεξηθό. Ήηαλ ε πξώηε 

αξγεληίληθε Yerbatera πνπ εμήγαγε ζηελ Ιλδία. Οη θύξηεο δξαζηεξηόηεηέο ηεο 

βξίζθνληαη ζηε Μέζε Αλαηνιή, ηε Φηιή, ηνλ Καλαδά, ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη 

ηελ Δπξώπε, αλαδεηώληαο ζπλερώο λέεο αγνξέο. 

"Δξγαδόκαζηε γηα λα καο επηιέγνπλ γηα ηελ πνηόηεηα καο, γηαηί νη θαηαλαισηέο 

βξίζθνπλ ζε θάζε πξντόλ ηεο πνηθηιίαο Piporé κηα ζπκβαηή γεύζε γηα ηνλ νπξαλίζθν 

ηνπο ή ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηαλαισηηθή ζπλζήθε ζε κηα βνιηθή ηηκή. Γειαδή, κηα 

εμαηξεηηθή πξόηαζε αμίαο. Δίκαζηε mate, είκαζηε ε γε καο. Δίκαζηε έλα από ηα 



θνξπθαία εκπνξηθά ζήκαηα, απηό  δίλεη κηα ζεκαληηθή αλαγλώξηζε ζην όλνκά καο ", 

θαηαιήγεη ν Carlos Coppoli. 

  

ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΑΖ HS (NCM) 

-0903.00.10 / Yerba mate 

  

• Γηεζλήο ηερληθή ζπλεξγαζίαο 

ην πιαίζην ηνπ Σακείνπ Αξγεληηλήο γηα ηε πλεξγαζία Νόηνπ-Νόηνπ θαη Σξηγσληθήο 

πλεξγαζίαο (FOAR) ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ηεο Αξγεληηλήο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2022 θαη ηνπ 2023, ζε ζπλδπαζκό κε ην Δζληθό Κέληξν Μεηξνινγίαο (CENAM) 

ηνπ Μεμηθνύ, πξαγκαηνπνηείηαη ην έξγν "Δλίζρπζε ηεο ηθαλόηεηαο ζε 

βηνκεραληθέο  κεηξήζεηο θαη λνκηθή κεηξνινγία ". 

Απηή ε πξσηνβνπιία ηερληθήο ζπλεξγαζίαο δεζκεύεηαη λα εληζρύζεη ηηο ηερλνινγηθέο 

ηθαλόηεηεο θαη ηηο δεμηόηεηεο ηνπ  INTI δηα κέζσ ζπκβνπιώλ ηνπ CENAM. 

To CENAM έρεη αλαπηύμεη κηα κεζνδνινγία γηα ηε ζπιινγή θαη ηε δηάγλσζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα όζνλ αθνξά ηηο κεηξνινγηθέο ππεξεζίεο, από ηηο 

νπνίεο ην INTI επηζπκεί λα θηηάμεη, λα δηακνξθώζεη κηα νκάδα εξγαζίαο θαη λα ηελ 

πξνζαξκόζεη ζηελ ηνπηθή πξαγκαηηθόηεηα. Ζ αλάπηπμε ησλ κεηξνινγηθώλ ηθαλνηήησλ 

είλαη ην θιεηδί γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηε βηνκεραληθή θαηλνηνκία. 

To INTI ζα κεηαθέξεη ζην CENAM ηελ εθηεηακέλε εκπεηξία ηνπ ζηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ εθαξκνγή ελόο εζληθνύ δηθηύνπ λνκηθήο κεηξνινγίαο ζηελ Αξγεληηλή. 

Απηή ε αληαιιαγή γλώζεσλ ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ INTI 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηνλ εζληθό θιάδν ελόςεη ηεο πξνώζεζεο ηεο βηνκεραληθήο 

αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ησλ εμαγσγώλ. 

  

• Οη δπλαηόηεηεο ηνπ INTI ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

Μέζσ ηνπ INTI πξνσζνύκε ηε κεηαθνξά ηερλνινγηώλ, ηελ νινθιεξσκέλε θαη βηώζηκε 

αλάπηπμε ησλ νκνζπνλδηαθώλ βηνκεραληώλ κε ηερλνινγίεο πνπ εληζρύνπλ ηηο αιπζίδεο 

γεσξγηθήο αμίαο -παξαγσγήο θαη ηηο αγξν -βηνκεραληθέο, εληζρύνληαο ηηο ηθαλόηεηεο 

θάζε παξαγσγηθνύ νηθνζπζηήκαηνο. 

Τπό απηή ηελ έλλνηα, ηα ηειεπηαία ρξόληα έγηλε θαηάξηηζε ζε θαιέο πξαθηηθέο 

παξαγσγήο γηα ην ρεηξηζκό ησλ ηξνθίκσλ ζε όιε ηελ επαξρία ησλ Misiones κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε βηνκεραλία θαιιηεξγεηώλ mate ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθό 

Ηλζηηηνύην Yerba Mate (INYM). Δπηπιένλ, νη ΜΜΔ ηνπ ηνκέα ζηηο ηερλνινγίεο 

δηαρείξηζεο γηα ζπλερή βειηίσζε έρνπλ εθπαηδεπηεί θαη έλα ζεκαληηθό έξγν ζηνλ 

ραξαθηεξηζκό ηνπ ηζαγηνύ έρεη γίλεη ζύκθσλα κε ηε ρεκηθή ηνπ ζύλζεζε, ηηο 



βηνδξαζηηθέο ελώζεηο θαη ηα αηζζεηήξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

πνηόηεηάο ηνπ, ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα. Παξαρώζεθε επίζεο βνήζεηα ζρεηηθά 

κε ηηο δηαδηθαζίεο μήξαλζεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ Yerba Mate Argentina. 

Μεηαμύ ησλ αλαιπηηθώλ πξνζδηνξηζκώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, μερσξίδνπλ ε 

αληηνμεηδσηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε πνιπθαηλόιεο ησλ δηαθόξσλ 

ηύπσλ ηζαγηνύ. Απηό θαζηζηά δπλαηό λα ζθεθηνύκε ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ, 

ιεηηνπξγηθώλ θαη πγηεηλώλ ηξνθίκσλ κε πξνζηηζέκελε αμία ηα νθέιε πνπ έρεη ζηελ 

αλζξώπηλε πγεία. Μηα επηινγή ζα κπνξνύζε λα είλαη ην ηζάη ζε κηθξνθάςνπιεο  ην 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε άιια παξαζθεπάζκαηα, όπσο απηό αλαπηύζζεηαη  ζηνλ 

θόζκν κέζσ εθρπιηζκάησλ  ηζαγηνύ, γηα παξάδεηγκα, ζε ςσκηά, γηανύξηηα θαη πνηά, 

θαζώο θαη ηζάη ζε κηθξνθάςνπιεο  πνπ ζπλδέεη ηε θαξκαθεπηηθή θαη θνζκεηηθή 

βηνκεραλία. 

 


