www.touchstonesnail.com

Αγαπητοί μας Φίλοι,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σχετικά με
το ενδιαφέρον που δείξατε ως προς την καινοτόμο πρόταση που προσφέρει η επιχείρηση
μας ‘Touchstone Snails’ και τις σχετικές πληροφορίες οι οποίες προέκυψαν από την
αναζήτηση σας και αφορούν την εταιρεία μας.
Η ‘Touchstone Snails μέσα από την μακρόχρονη εμπειρία της η οποία ξεπερνά τα 15
χρόνια και έχοντας καταρτιστεί με υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή γνώση παρέχει
ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην επικερδή επιχείρηση
εκτροφής σαλιγκαριών προσφέροντας παράλληλα την άρτια τεχνογνωσία για την ορθή και
ομαλή διαχείριση της μονάδας παραγωγής καθώς επίσης εξασφαλίζει και την διάθεση της
παραγωγής.
Τα σχέδια των μονάδων είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο, με αριθμό πρωτοκόλλου 19592/27-02-2013.
Με βάση τα πιο πάνω, θα θέλαμε να σας προτείνουμε την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών που θα έχουν ως στόχο να σας βοηθήσουν στην αξιοποίηση 1.000 τμ. γης σε
μια βιώσιμη και επικερδή επιχείρηση με την ‘μέθοδο κουρτίνας’ που προσφέρεται από την
‘Touchstone Snails.
Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας αλλά και για την ευκαιρία που μας δίνεται να
αξιολογήσουμε τις ανάγκες σας ούτως ώστε να προετοιμάσουμε την καλύτερη δυνατόν
πρόταση για εσάς.
Είμαστε σίγουροι ότι η εταιρεία Touchstone Snail θα προσφέρει τα αναμενόμενα
αποτελέσματα για την επιχείρηση σας καθώς θα θέσει τις βάσεις για μια μακρόχρονη
συνεργασία.
Πιο κάτω σας επισυνάπτουμε τα ακόλουθα παραρτήματα:
● Παράρτημα Α:Το προφίλ της Εταιρείας
● Παράρτημα Β:Την πρόταση μας
● Παράρτημα Γ: Την αγορά Σαλιγκαριών
● Παράρτημα Δ: Πληροφορίες ως προς τις οικονομικές επενδύσεις
Για περαιτέρω ερωτήσεις ή επεξηγήσεις παραμένω στη διάθεση σας

Με εκτίμηση ,
Γεωργία Ευαγγέλου
Touchstone Snails Technologies Ltd
Διευθύντρια Μάρκετινγκ

Παράρτημα Α: Το προφίλ της Εταιρείας
Η Touchstone Snails μέσα από την μακρόχρονη εμπειρία της η οποία ξεπερνά τα 15
χρόνια και έχοντας καταρτιστεί με υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή γνώση παρέχει
ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην επικερδές επιχείρηση
εκτροφής σαλιγκαριών προσφέροντας παράλληλα την άρτια τεχνογνωσία για την ορθή και
ομαλή διαχείριση της μονάδας παραγωγής καθώς επίσης εξασφαλίζει και την διάθεση της
παραγωγής.
Ο Κύρος Ευάγγελος Ευαγγέλου ασχολείται με την μελέτη και έρευνα των σαλιγκαριών από
το 1989.
H Touchstone Snails με την εμπειρία και γνώση 15 ολόκληρων χρόνων έχει καταφέρει να
εξασφαλίσει την παροχή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών και εξειδικευμένων
συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Σήμερα ηTouchstone Snails διατηρεί ένα αξιόλογο πελατολόγιο το οποίο αποτελείται από
207 πελάτες και 293 φάρμες στις οποίες έχουμε παρέχει τις συμβουλευτικές μας
υπηρεσίες με επιτυχία .
Χώρα

Ημέρα
Έναρξης

Είδος
Δραστηριοτήτων

Αριθμός Πελάτη ή
Συναλλαγής

Κύπρος

2002-2014

Παροχή πλήρους
δικαιώματος χρήσης
και επιτήρησης

85 πελάτες -124
φάρμες

Πλήρης υποστήριξη και
επίβλεψη από την
σύλληψη της ιδέας μέχρι
την διεκπεραίωση του
έργου. Μερικοί πελάτες
μας χρησιμοποίησαν την
τεχνολογία μας κατά την
διάρκεια της
αναπαραγωγής.

Λίβανος

2013 -2015

Παροχή πλήρους
δικαιώματος χρήσης
και επιτήρησης

12 πελάτες -18
φάρμες

Πλήρης υποστήριξη και
επίβλεψη από την
σύλληψη της ιδέας μέχρι
την διεκπεραίωση του
έργου. Μερικοί πελάτες
μας χρησιμοποίησαν την
τεχνολογία μας κατά την
διάρκεια της
αναπαραγωγής.

Ελλάδα

2005 - 2015

Τεχνολογία
Καλλιέργειας &
Αναπαραγωγή-

75 πελάτες - 102
φάρμες

Πλήρης υποστήριξη και
επίβλεψη από την
σύλληψη της ιδέας μέχρι
την ιδέας μέχρι την
διεκπεραίωση του έργου.
Μερικοί πελάτες μας
χρησιμοποίησαν την
τεχνολογία μας κατά την
διάρκεια της
αναπαραγωγής.

5 πελάτες - 7

Πελάτης/τες

Αντιπροσωπευτικό
Γραφείο

Τουρκία

2014 - 2015

Τεχνολογία

Σύντομη Περιγραφή

Καλλιέργειας και
Αναπαραγωγής

φάρμες

χρησιμοποίησαν την δική
μας τεχνολογία για
αναπαραγωγή.

Ιρλανδία

2014 - 2015

Τεχνολογία
Καλλιέργειας και
Αναπαραγωγής

2 πελάτες - 2
φάρμες

Πελάτης/τες
χρησιμοποίησαν την δική
μας τεχνολογία για
αναπαραγωγή.

Αγγλία

2010 - 2015

Τεχνολογία
Καλλιέργειας και
Αναπαραγωγής

5 πελάτες - 10
φάρμες

Πελάτης/τες
χρησιμοποίησαν την δική
μας τεχνολογία για
αναπαραγωγή.

Ισπανία

2013 - 2015

Τεχνολογία
Καλλιέργειας και
Αναπαραγωγής

1 πελάτης - 2
φάρμες

Πελάτης/τες
χρησιμοποίησαν την δική
μας τεχνολογία για
αναπαραγωγή.

Βουλγαρία

2007 - 2015

Τεχνολογία
Καλλιέργειας και
Αναπαραγωγής

2 πελάτες - 2
φάρμες

Πελάτης/τες
χρησιμοποίησαν την δική
μας τεχνολογία για
αναπαραγωγή.

Αλβανία

2006 - 2015

Τεχνολογία
Καλλιέργειας και
Αναπαραγωγής

2 πελάτες - 4
πελάτες

Πελάτης/τες
χρησιμοποίησαν την δική
μας τεχνολογία για
αναπαραγωγή.

Πορτογαλία 2012 - 2015

Τεχνολογία
Καλλιέργειας και
Αναπαραγωγής

2 πελάτες - 4
φάρμες

Πελάτης/τες
χρησιμοποίησαν την δική
μας τεχνολογία για
αναπαραγωγή.

Ιταλία

2011 - 2015

Τεχνολογία
Καλλιέργειας και
Αναπαραγωγής

2 πελάτες - 2
φάρμες

Πελάτης/τες
χρησιμοποίησαν την δική
μας τεχνολογία για
αναπαραγωγή.

Αμερική

2014 - 2015

Τεχνολογία
Καλλιέργειας και
Αναπαραγωγής

1 πελάτης - 2
φάρμες

Πελάτης/τες
χρησιμοποίησαν την δική
μας τεχνολογία για
αναπαραγωγή.

Αυστραλία

2014 - 2015

Τεχνολογία
Καλλιέργειας και
Αναπαραγωγής

1 πελάτης - 2
φάρμες

Πελάτης/τες
χρησιμοποίησαν την δική
μας τεχνολογία για
αναπαραγωγή.

Νιγηρία

2005 - 2015

Τεχνολογία
Καλλιέργειας και
Αναπαραγωγής

12 πελάτες - 12
φάρμες

Πελάτης/τες
χρησιμοποίησαν την δική
μας τεχνολογία για
αναπαραγωγή.

Η Touchstone Snails Technologies Ltd έχει συνεχίσει την ανάπτυξη της και έχει καταφέρει να
δημιουργήσει μια βιομηχανία πρότυπο για την επεξεργασία σαλιγκαριών ενώ σύντομα θα
αρχίσει και την υλοποίησης ενός καινούργιου εργοστασίου που θα φέρει την επωνυμία
‘Touchstone Snails Processing and Escargot Vangelis’.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας :
www.touchstonesnail.com

Touchstone Snails Processing
Η Touchstone Snails Processing ιδρύθηκε με πρωταρχικό σκοπό την επεξεργασία
σαλιγκαριών ως πρώτη ύλη:





Βιομηχανίες & Βιομηχανίες προπαρασκευασμένων γευμάτων
Φαρμακευτική Βιομηχανία
Κοσμητική Βιομηχανία
Παραγωγής Ζωοτροφών

Η ποικιλία των προϊόντων μας συμπεριλαμβάνει:





A’ ποιότητας φιλέτα Σαλιγκαριού
Β’ ποιότητας φιλέτα Σαλιγκαριού
Σαλιγκάρια με Κέλυφος
Κελύφη Σαλιγκαριών

Για την επεξεργασία σαλιγκαριών, χρησιμοποιούμε:




Helix Aspersa Muller
Helix Aspersa Maximal
Helix Pomatia

Τα σαλιγκάρια μας προέρχονται από τις φάρμες σαλιγκαριών ή τους συνεργάτες της
εταιρείας στις οποίες ακολουθούνται εξαιρετικής ποιότητας προδιαγραφές.
Τα σαλιγκάρια εκτρέφονται σε ειδικές κλειστές φάρμες και αφού συλλεχθούν, στεγνώσουν
και καθαριστεί από ίχνη φαγητού και υγρασίας είναι έτοιμα για κατανάλωση.
Στο υπερμοντέρνα μας εργοστάσιο, τα σαλιγκάρια επεξεργάζονται αφού πρώτα
δοκιμαστούν και επικυρωθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 9001 και HACCP από
τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Η Touchstone Snails είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών και
εμπλεκόμενη στο ενδοκοινοτικό εμπόριο για σκοπούς εμπορίου των σαλιγκαριών με
αριθμό εγγραφής : 466 MMEZ.
Οι ιδεατές συνθήκες παραγωγής, η εξαιρετική φυσική ποσότητα τροφής σε συνδυασμό με
το Μεσογειακό κλίμα εγγυούνται την άψογη ποιότητα των σαλιγκαριών Helix και Escargot
αντίστοιχα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:
www.snailprocessing.com

‘Γεύσεις Σαλιγκαριών από τον Βαγγέλη’
Ο Ευάγγελος, γνώστης της παραδοσιακής κουζίνας και επηρεασμένος από την μητέρα και
γιαγιά του μαζί με το γεγονός του ότι ταξιδέψε εκτεταμένα στον Ελληνικό κόσμο
κουβαλώντας πάντα μαζί του τo μεγάλο του ενδιαφέρον για τα σαλιγκάρια φέρνει σήμερα
5 παραδοσιακές συνταγές σαλιγκαριών τις oποίες όλοι λαχταρούμε κατευθείαν στον πιάτο
σας. Δίνοντας έμφαση σε αυτές τις μοναδικές γεύσεις μέσα από τις παραδοσιακές
νησιώτικες συνταγές υποβοηθούμενα από την μοντέρνα τεχνολογία ένα εργοστάσιο
επεξεργασίας σαλιγκαριών κατάφερε σήμερα να εδράζεται στην Λάρνακα.
Στο εργοστάσιο αυτό , διατηρώντας την παράδοση όλων αυτών των χρόνων,
κατασκευάζονται οι ‘παραδοσιακές γεύσεις του Βαγγέλη’.
Ο συνεχής έλεγχο ποιότητας , η εφαρμογή νόμων υγιεινής , η άριστη εξειδίκευση και
μοντέρνος εξοπλισμό, πιστοποιημένα από τις αρμόδιες κυβερνητικές και κτηνιατρικές
υπηρεσίες με αριθμό άδειας CY SN 001 EC, και MMEZ 466 για το εμπόριο σαλιγκαριών
όπως επίσης και πιστοποιητικό Έγκρισης για τις μονάδες παραγωγής σαλιγκαριών: CYSN4
006, εγγυώνται την άριστη ποιότητα των παραδοσιακών μας προϊόντων.

Σαλιγκάρια Μπουμπουριστά

Σαλιγκάρια Στιφάδο

Σαλιγκάρια σε χυμό Ντομάτας

Σαλιγκάρια με Κέλυφος

Φιλέτο Σαλιγκαριού

Για την επεξεργασία σαλιγκαριών χρησιμοποιούμαι :
 Helix Aspersa Muller
 Helix Aspersa Maximal
Αυτά είναι προϊόντα που προoέρχονται από τις φάρμες της Touchstone Snails ή τους
συνεργάτες της εταιρείας στις οποίες και ακολουθούνται εξαιρετικής ποιότητας
προδιαγραφές.
Τα σαλιγκάρια ανατρέφονται σε ειδικές κλειστές φάρμες και αφού συλλεχθούν,
στεγνώσουν και καθαριστεί από υπολείμματα φαγητού και υγρασίας είναι έτοιμα για
κατανάλωση.
Στο υπερμοντέρνο μας εργοστάσιο, τα σαλιγκάρια επεξεργάζονται αφού πρώτα
δοκιμαστούν και επικυρωθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 9001 και HACCP από
τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Η Touchstone Snails είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών και
εμπλεκόμενη στο ενδοκοινοτικό εμπόριο για σκοπούς εμπορίου των σαλιγκαριών με
αριθμό εγγραφής : 466 MMEZ.

Οι ιδεατές συνθήκες παραγωγής, η εξαιρετική φυσική ποσότητα τροφής σε συνδυασμό με
το Μεσογειακό κλίμα εγγυούνται την άψογη ποιότητα των σαλιγκαριών Helix και Escargot
αντίστοιχα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:
www.snailprocessing.com

Παράρτημα Β: Η Πρόταση μας
Η Touchstone σας παρουσιάζει μια καινοτόμο τεχνική καλλιέργειας την λεγόμενη
Μέθοδος Κουρτίνας
Η μέθοδος της κουρτίνας σε ένα εκτροφείο σαλιγκαριών προσφέρει πληθώρα
πλεονεκτημάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την καλύτερη διαχείριση του σαλιγκαριού
και την υγιεινή του χώρου. Με την χρήση της κουρτίνας τα κόπρανα του σαλιγκαριού

πέφτουν κάτω και έτσι δεν έρχονται σε επαφή με τα υπόλοιοα σαλιγκάρια καθώς
παράλληλα εξασφαλίζεται ικανοποιητικός αερισμός που βοηθάει στη μη εξάπλωση
ασθενειών

Πολύ σημαντικό είναι ότι η μέθοδος της κουρτίνας δεν επηρεάζει καθόλου τον κύκλο ζωής
του σαλιγκαριού. Το σαλιγκάρι δεν έχει την ανάγκη να βρίσκεται σε οριζόντια θέση, μπορεί
να κινηθεί, να ζευγαρώσει ή να κοιμηθεί εξίσου άνετα σε κάθετη θέση ή ακόμη και
ανάποδα.
Επιπλέον η μέθοδος της κουρτίνας παρέχει στον εκτροφέα διευκολυνσεις στις
καθημερινές επιθεωρήσεις και εργασίες του. Έχει συνεπώς συνεχής δυνατότητα
ορατότητας του κύκλου ζωής των σαλιγκαριών(ζευγάρωμα , γέννηση , εκκόλαψη) χωρίς να
τα ενοχλεί και χωρίς να χρειάζεται να σκύψει για να σηκώσει τις παλέτες.

Διασφαλίζεται έτσι η σωστή γνώση για το στάδιο που βρίσκονται οι γονιμοποιήσεις, οι
γέννες κι η ανάπτυξη του γόνου. Επίσης τα νεκρά σαλιγκάρια τα οποία πρέπει να
αφαιρούνται επι καθημερινής βάσης εντοπίζονται και απομακρύνονται πολύ πιο εύκολα
εξασφαλίζωντας έτσι ένα υγιεινό και καθαρό εκτροφείο.

Η εμπειρία μας στην μέθοδο κουρτίνας επιβεβαιώνει τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα
της. Αυτή η μέθοδος βελτιστοποιεί την υγιεινη στις φάρμες στις οποίες εκτρέφονται τα
σαλιγκάρια καθώς καθιστά τις καθημερινές δραστηριότητες λιγότερο χρονοβόρες και πιο
αποδοτικές.

Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι παρόλα τα αναρίθμητα πλεονεκτήματα της , η
μέθοδος κουρτίνας έχει μεγάλο κόστος κατασκευής συγκριτικά με άλλους παραδοσιακούς
τρόπους εκτροφής σαλιγκαριών.
Παρόλα αυτά , μια φάρμα που χρησιμοποιεί την μέθοδος κουρτίνας απαιτεί πολύ πιο λίγο
χώρο καθώς μια φάρμα σαλιγκαριών επεκτείνεται κάθετα και όχι οριζόντια. Κατά ακρίβεια
μια φάρμα σαλιγκαριών 1000m2 που χρησιμοποιεί την μέθοδο κουρτίνας αποφέρει την
ίδια παραγωγή όσο και 5 φάρμες σαλιγκαριών παραδοσιακής υποδομής. Συνεπώς , το
επιπλέον κεφάλαιο αποσβένεται πολύ πιο γρήγορα.

Με την άρτια εφαρμογή της τεχνογνωσίας από την Touchstone Snails v, θα έχετε μέσα
σε μία περιοχή 1000m2, παραγωγή η οποία ξεπερνά τα 26,000 kg.

Εκλεκτές Επισκέψεις στις φάρμες Σαλιγκαριών της Touchstone

Στόχοι και Πλεονεκτήματα
Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης είναι να ερευνήσει την προϋπάρχουσα υποδομή για
την δημιουργία μοντέρνων ,ελεγχόμενων και επαγγελματικών εκτροφής μονάδων
σαλιγκαριών διαστάσεων 2x10mx50m, φτάνοντας συνολικά στα 1,000m2.

Με την εφαρμογή αυτών των συστημάτων είτε μακροπρόθεσμα ή και βραχυπρόθεσμα
αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα :









αξιοποίηση 1,000 m2 γης σε μια βιώσιμη και κερδοφόρα επιχείρηση
Μελέτη εγκατάστασης για την εκτροφή σαλιγκαριών
Εγκατάσταση μιας μονάδας πλήρους αναπαραγωγής και πάχυνσης
Παρακολούθηση της μονάδας
Παραγωγή 26 τόνων σαλιγκαριών μέσα στους πρώτους 9 μήνες
Μείωση της μονάδας διαχείρισης του χρόνου από τον κτηνοτρόφο
Ενδεικτική τιμή από 4.00 euros ανά κιλό
διάταξη της σύμβασης για την αγορά της παραγωγής

Συνθήκες
Μια λεπτομερής μελέτη της περιοχή σας διεξάγεται με βάση το μικροκλίμα της περιοχής.
Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες ο κύκλος παραγωγής θα πρέπει να αρχίσει είτε από την
αρχή του Σεπτέμβρη μέχρι τον Μάιο ή από τον Μάρτη μέχρι τον Οκτώβρη.
Ελάχιστη Απαίτηση Οικοπέδου : 1000m2
Υψόμετρο οικοπέδου: 0-800m. Η παραγωγής θα πρέπει να αρχίσει από την αρχή του
Σεπτέμβρη μέχρι τον Μάιο.
Υψόμετρο οικοπέδου: 800 -1200m.Η παραγωγή θα πρέπει να αρχίσει από την αρχή του
Μάρτη μέχρι τον Οκτώβρη
Καθημερινή Κατανάλωση Νερού: περίπου 5 τόνοι .
Εγκατάσταση:
Η Touchstone Snail αναλαμβάνει σας βοηθήσει να κτίσετε και να τοποθετήσετε ολόκληρη
την μονάδα σας παραχωρώντας σας την τεχνογνωσία και τις συμβουλευτικές της
υπηρεσίες, όπως επίσης σας βοηθά να τροποποιήσετε προϋπάρχουσα θερμοκήπια σε
μοντέρνες , λειτουργικές και βιώσιμες φάρμες σαλιγκαριών

Διαχείριση:
H Touchstone Snail είναι μαζί σας κατά την διάρκεια του πιο δύσκολου έργου που είναι η
διαδικασία παραγωγής και πάχυνσης των σαλιγκαριών. Με την ολοκλήρωση της μονάδας
σας προσφέρουμε ένα ‘Συμφωνητικό Έγγραφο KENO7’, το οποίο στοχεύει στην

επισφράγιση μιας διαχρονικής σχέσης με τον καλλιεργητή, ενώ παράλληλα προσφέρει μια
ολοκληρωμένη και ισορροπημένη ποσότητα τροφής. Επίσης περιλαμβάνει πάνω από 12
επισκέψεις τον χρόνο στην μονάδα του εκτροφέα για σκοπούς παρακολούθησης και
καθοδήγησης , απαραίτητη για τον ολοκληρωμένο και επιτυχημένο κύκλο της εκτροφής
σαλιγκαριών.
Προειδοποίηση:
Χωρίς την κατάλληλη τεχνογνωσία και καθοδήγηση είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν τα
σωστά αποτελέσματα.
Πώληση:
Η εταιρεία Touchstone Snail προσφέρει το συμβόλαιο πώλησης σαλιγκαριών
‘Συμφωνητικό Έγγραφο KENO8’ , σε όλους τους εκτροφείς που θα ήθελαν να συνεργαστούν
μαζί της. Το συμβόλαιο επιβεβαιώνει την καλύτερη τιμή της αγοράς στον παραγωγό.

Παράρτημα Γ: Την αγορά Σαλιγκαριών
Κατανάλωση
Η πλήρης κατανάλωση το 2007 υπολογίστηκε στους :
• 420.000 τόνους παγκοσμίως
• η καλλιέργεια ήταν μόλις στους 63,000 τόνους (15%)
• οι υπόλοιποι 357,000 τόνοι (από όλα τα εμπορευόμενα αγαθά ) προέρχονται από την
συλλογή σαλιγκαριών από την φύση σε διαφορετικές χώρες με φτωχή οικονομία όπου και
αυτή η ασχολία βρήκε μεγάλη απήχηση
Η παγκόσμια διακίνηση σαλιγκαριών κατά τα τελευταία χρόνια έχει φθάσει και ξεπεράσει
τα δισεκατομμύρια. Το 2008, μόνο στην Γαλλία υπήρξε έλλειψη 90,000 τόνων
σαλιγκαριών . Με βάση τις πιο πάνων λεπτομέρειες , η ανάγκη δεν αναμένεται να
καλυφθεί ούτε στα επόμενα 10 χρόνια.
Οι διαφορές μεταξύ των φυσικών προϊόντων και αυτών των οποίων εκτρέφονται είναι
σημαντικές λόγω:
• πρωτίστως της μαλακότητας του κρέατος καθώς η εκτροφή του σαλιγκαριού είναι
γρηγορότερη
• δεύτερον λόγω της ποιότητας του φαγητού που χρησιμοποιείται, η οποία και δίνει και
καλύτερη γεύση στο σαλιγκάρι.
• τρίτο λόγω της ομοιομορφίας του μεγέθους
• και τέταρτο, είναι η ικανότητα του προϊόντος να διατίθεται κατά την διάρκεια όλου του
χρόνου στο εμπόριο και την κατανάλωση, ακόμα και αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα, με απλή
αποθήκευση .

Τιμές
Εδώ και 20 χρόνια εφαρμόζεται ο έλεγχος των τιμών χονδρικής πώλησης των σαλιγκαριών.
Μέσα από αυτό τον έλεγχο μπορεί να διαπιστωθεί μια σταθερή αύξηση των τιμών (της

τάξης του 2-3% κάθε χρόνο). Ο καθορισμός της τιμής των σαλιγκαριών συσχετίζεται με
πολλούς παράγοντες. Είναι δυνατόν οι υπόλοιποι 357,000 τόνοι (από το συνολικό
εμπορεύσιμο των αγαθών) να προέρχονται από διάφορες υπανάπτυκτες χώρες στις οποίες
η συλλογή σαλιγκαριών από την φύση είναι τώρα προσοδοφόρα και επιτρεπόμενη.
Στην Άπω Ανατολή, και με προεξάρχουσα την Ιαπωνία , στις Η.Π.Α , στις Αραβικές Χώρες και
στην Ρωσία, όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται για αυτό το προϊόν εφόσον παραδοσιακά
αυτό δεν υπήρχε στις χώρες αυτές αλλά στις Μεσογειακές χώρες και στην Ιταλική κουζίνα.

Από τους 4200,000 τόνους προϊόντος , αυτό κατανέμεται ως εξής :
 124,000 (29,52%) τόνοι περίπου πωλούνται ως φρέσκο προϊόν
 197,000 τόνοι (47,02%) τόνοι περίπου πωλούνται ως κατεψυγμένο προϊόν
 98 8000 (23,46%) τόνοι περίπου πωλούνται ως κονσερβοποιημένο προϊόν
Η συνολική παγκόσμια αξία παραγωγής και διάθεσης σαλιγκαριών υπολογιζόταν το 2007
περίπου στα 7 δις δολάρια. Σήμερα υπολογίζεται γύρω στα 10 δις δολάρια.

Ευρώπη
Παρ' όλο που τα σαλιγκάρια δεν είναι δημοφιλή ως γαστρονομική επιλογή σε όλη την
Ευρώπη, εντούτοις μερικές Ευρωπαϊκές χώρες κατέχουν τα σκήπτρα του παγκόσμιου
εμπορίου σαλιγκαριών.
α) Η Γαλλία υπήρξε από ανέκαθεν στην πρωτοκαθεδρία , όχι τόσο της κατανάλωσης όσο
του διεθνές εμπορίου. Μια από τις κυριότερες εταιρείες εμπορίας σαλιγκαριών ονομάζεται
"ESCARGOT" και ασχολείται με τις διεθνής εξαγωγές. Υπολογίζεται ότι εξάγει περισσότερο
από 160,000 τόνους από τους οποίους 60% σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια, 35% ως
κατεψυγμένο προϊόν και μόνο 5% ως ζωντανό και φρέσκο προϊόν.
β) Η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι οι χώρες με την μεγαλύτερη κατανάλωση σαλιγκαριών
της ποικιλίας Helix Aspersa. Περισσότερο από 80% τους προϊόντος (το οποίο βρίσκεται
κάτω από την εμπορική ονομασία GARACOLES ) που εξάγεται ή καταναλώνεται εντόπια,
εισάγεται φρέσκο από συλλέκτες σαλιγκαριών του Μαρόκου και της Αλγερίας. Η συνολική
κατανάλωση υπολογίζεται στους 65 000 τόνους.
Διαχείριση επιχείρησης σαλιγκαριών
Από τους πρώτους κιόλας 9 μήνες έναρξης της επιχείρησης υπολογίζεται παραγωγή 26 000
κιλών περίπου. Αυτό με την προϋπόθεση 1000m2 έκτασης η οποία και θεωρείται η πιο
κατάλληλη για εκτροφή σαλιγκαριών και νοημένου ότι όλες οι διαδικασίες εκτροφής
έχουν ακολουθηθεί σωστά.

Η επιτυχία της παραγωγής στηρίζεται στην τεχνογνωσία των μελών της "Touchstone Snails"
και στην στη σύνθεση της τροφής που δίδεται στα σαλιγκάρια.

Τα αποτελέσματα της εκτροφής δεν μπορούν φυσικά να είναι σταθερά η τα ίδια μεταξύ των
παραγωγών. Υπάρχουν οι φυσικές διαφορές μεταξύ των τοποθεσιών εκτροφής ακόμα και
αν ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες εκτροφής. Ο τύπος της φάρμας, η χωροταξία, το
κλίμα και η διατροφή είναι μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή.
Παρ' όλα αυτά μετά από 9 μήνες από την έναρξη της παραγωγής , η φάρμα πρέπει να έχει
φτάσει στο μέγιστο της παραγωγικότητας της. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου τα
σαλιγκάρια πρέπει να έχουν εγκλιματιστεί στη περιοχή, η θνησιμότητα τους θα πρέπει να
έχει μειωθεί και τα πρώτα "ώριμα" σαλιγκάρια θα είναι έτοιμα για πώληση.

Παράρτημα Δ: Πληροφορίες ως προς τις οικονομικές επενδύσεις

