company profile

30 χρόνια εμπειρίας στις τροφές κατοικιδίων
κορυφαίας ποιότητας
Η ιταλική εταιρεία Agras Delic προσφέρει τα αποκλειστικά της προϊόντα εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Για
την ακρίβεια, η εταιρεία άρχισε να δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφών για κατοικίδια στις 17
Ιουλίου 1986. Ο όμιλος Agras δραστηριοποιείται στην παρασκευή πρώτων υλών για τροφές από το
1946 και πλέον αξιοποιεί την εμπειρία του στην παρασκευή καινοτομικών και εξαιρετικής ποιότητας
τροφών για κατοικίδια..
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Αποστολή

Σειρές προϊόντων

Σήμερα, τα κατοικίδια θεωρούνται μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκουν: επομένως, προσπαθούμε
να διασφαλίζουμε την ίδια ποιότητα, φροντίδα και
προσοχή στην παραγωγή τροφών για κατοικίδια, με
αυτές που ισχύουν στην παραγωγή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση.

Αρχικά, λανσάραμε μια σειρά σε μορφή κονσέρβας,
με την ονομασία Stuzzy, η οποία παραμένει ακόμα
και σήμερα, στην αγορά τροφών πολυτελείας για κατοικίδια, συνώνυμο της υψηλής ποιότητας σε χαμηλή
τιμή. Σύντομα, ακολούθησε ένα άκρως καινοτομικό
προϊόν, το Schesir: και οι δύο σειρές συνεχίζουν να
διατίθενται ΜΟΝΟ σε εξειδικευμένα καταστήματα.
Με την κυκλοφορία του Schesir στην ιταλική αγορά
το 1999, η Agras Delic ήταν η πρώτη εταιρεία που
πρόσφερε υγρή τροφή σε μερίδες με 100% φυσικά
και ποιοτικά συστατικά:

Η καινοτομία, η ποιότητα και η ασφάλεια είναι τα βασικά στοιχεία που λαμβάνουμε υπόψη μας, οι αρχές
που μας καθοδηγούν σε αυτήν την πρόκληση για
την επιλογή των εγκαταστάσεων παραγωγής. Είναι
στοιχεία με θεμελιώδη σημασία για μας, στα οποία
βασίζεται η δέσμευσή μας απέναντι στο αγοραστικό
κοινό, κάθε μέρα, ώστε οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων να
μπορούν να ταΐζουν τους αγαπημένους τετράποδους
συντρόφους τους μόνο με τις πιο ποιοτικές, υγιεινές
αλλά ταυτόχρονα εύγεστες τροφές.
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• 100% φυσικά συστατικά, ίδιας ποιότητας με εκείνα
που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
• Χωρίς χρωστικές, ενισχυτικά γεύσης, πρόσθετα ή
συντηρητικά.
• Κοτόπουλο «χωρίς ορμόνες» και ψάρια αλιευμένα στην ανοιχτή θάλασσα.
• Προσεκτική επιλογή των καλύτερων μερών του
ψαριού και του κρέατος, μαγειρευμένων στον
ατμό.
Από εκείνη τη στιγμή, η Agras Delic έγινε συνώνυμο
της καινοτομίας και της ποιότητας στην αγορά τροφών για κατοικίδια.
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Διανομή για την Ελλάδα: Άστρον Χημικά Α.Ε.
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Μια πληθώρα συνταγών με φυσικά
συστατικά που ανοίγουν την όρεξη

Η Agras Delic πιστεύει στην αλληλεγγύη
Με την επωνυμία Schesir, η Agras Delic στήριζε και συνεχίζει να στηρίζει τις ενώσεις που αναλαμβάνουν τη φροντίδα
εγκαταλελειμμένων γάτων και σκύλων σε τοπικές κοινότητες, καθώς και πολλά άλλα εθνικά προγράμματα όπως:
• το Theodora, που στέλνει κλόουν σε παιδιατρικά νοσοκομεία και
• το Indifesa (www.indifesa.org), που φροντίζει για τη
βελτίωση των άσχημων συνθηκών τις οποίες βιώνουν
μικρά κορίτσια σε πολλές χώρες του κόσμου.

Το φυσικό είναι καλό, αλλά δεν είναι αρκετό. Οι τροφές που
δίνετε στη γάτα και το σκύλο σας πρέπει να προσφέρουν
μια ποικιλία γεύσεων και γαστρονομικών συνταγών, ώστε
να γαργαλούν τον ουρανίσκο.
Για το λόγο αυτό, η Schesir δεν είναι απλώς μια εξαιρετικά
ποιοτική σειρά τροφών για κατοικίδια, αλλά κι ένας ολόκληρος κόσμος στον οποίο όλοι οι πελάτες ανεξαιρέτως
μπορούν να βρουν τις αγαπημένες τους γεύσεις και συνταγές. Για να σας βοηθήσει να επιλέξετε από την ευρεία ποικιλία της, η Schesir τοποθετεί πρακτικές χρωματιστές λωρίδες
σε κάθε συσκευασία, ανάλογα με τον τύπο της κονσέρβας
και τα βασικά συστατικά.

Επιλογή προμηθευτών

Διεθνής εμβέλεια

Η εταιρεία διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων
της επιλέγοντας εργοστάσια παραγωγής που πληρούν τα
υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, με
πιστοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες οι οποίες φέρουν
την εγγύηση διεθνών ανεξάρτητων οργανισμών, σε συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των ISO 9001, ISO 22000, HACCP, BSCI, EFSIS, BRCGSFS, IFS, HALAL και KOSHER. Η ποιότητα των προϊόντων
μας διασφαλίζεται με αυστηρούς ελέγχους και αναλύσεις
που διενεργούνται τόσο στις πρώτες ύλες, όσο και στις συσκευασίες και τα τελικά προϊόντα. Τα τελευταία υποβάλλονται σε ελέγχους και αναλύσεις τόσο κατά την έξοδο από
το εργοστάσιο, όσο και κατά την είσοδο στις αποθήκες μας.

Η Agras Delic, ηγέτης στην αγορά φυσικών τροφών για κατοικίδια στην Ιταλία, έχει καθιερωθεί σε διεθνές επίπεδο. Το
40% του κύκλου εργασιών προέρχεται από τις αγορές του
εξωτερικού. Τα προϊόντα εξάγονται σε περισσότερες από
50 χώρες παγκοσμίως, με ετήσια αύξηση του τζίρου των
εξαγωγών μεταξύ 40% και 60%. Η Ευρώπη και, εντός αυτής, η Γερμανία αποτελούν τις σημαντικότερες αγορές μας,
ενώ η Ρωσία αντιπροσωπεύει για εμάς μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά. Οι τροφές για κατοικίδια της εταιρείας μας
είναι διαθέσιμες σε πολλές χώρες του αραβικού κόσμου,
στον Καναδά, στις περισσότερες ασιατικές χώρες και την Ιαπωνία, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε η διάθεσή τους στο Μεξικό
και τη Βραζιλία.

Μια εταιρεία με ηθικούς κανόνες
Κοινωνικοπεριβαλλοντική
δέσμευση
Οι συνεργάτες της Agras Delic που εμπλέκονται
στην παραγωγή αναλαμβάνουν την ισχυρή δέσμευση να διασφαλίσουν την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη των χωρών στις
οποίες έχουν τις εγκαταστάσεις τους, καθώς και
την προστασία του περιβάλλοντος, τηρώντας τα
ακόλουθα πρότυπα:

Η Agras Delic αγαπάει τα ζώα και αρνείται να χρησιμοποιεί οποιουδήποτε είδους επεμβατικές, βάναυσες δοκιμές για
την παραγωγή των προϊόντων διατροφής που διαθέτει στην
αγορά. Ως εκ τούτου, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα εμπορικά σήματα "cruelty-free" (χωρίς βία βαναυσότητα) από
ενώσεις για τα δικαιώματα των ζώων. Τα προϊόντα που
κυκλοφορούν με τα κύρια εμπορικά σήματα της εταιρείας
φέρουν στις συσκευασίες τους τα ακόλουθα λογότυπα αυτοπιστοποίησης, ως εγγύηση για τις αξίες που εκφράζουν:

BSCI – Πρωτοβουλία Επιχειρησιακής
Κοινωνικής Συμμόρφωσης
SA8000
ICS – Πρωτοβουλία Κοινωνικής Ρήτρας
Οι υπεργολάβοι δεσμεύονται επίσης από τη
συμμόρφωση με πρότυπα σχετικά με κοινωνικοπεριβαλλοντικά ζητήματα τα οποία καθορίζονται
στον κώδικα δεοντολογίας.

• Ψάρια από θαλάσσια ύδατα (ψάρια ανοιχτής θάλασσας και, όχι από ιχθυοκαλλιέργειες)
• Χωρίς βία (καμία επεμβατική δοκιμή σε κατοικίδια)
• Χωρίς ορμόνες (ορνιθοτροφεία στα οποία δεν
χρησιμοποιούνται ορμόνες στην τροφή)
• Ασφάλεια για τα δελφίνια (μέθοδοι αλίευσης τόνου
ασφαλείς για τα δελφίνια - σχέδιο IDCP)

Το Schesir καθιστάται ένα ολοένα
και «πιο πράσινο» όνομα
Η σειρά Schesir δεν αντιπροσωπεύει απλώς το κατεξοχήν
«φυσικό» προϊόν, αλλά σε εναρμόνιση με τη βασική ιδέα
στην οποία στηρίζεται η δημιουργία των σχετικών προϊόντων, ακολουθεί και μια οικολογικά βιώσιμη πορεία.
Ως περαιτέρω απόδειξη της σταθερής και απτής προσέγγισης που σκοπεύει να ακολουθήσει η
εταιρεία στο πλαίσιο των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, κάθε «πράσινη»
δράση που θα προωθείται θα γίνεται
γνωστή υπό την αιγίδα ενός νέου λογότυπου: Schesir for Nature (Schesir
για τη φύση).

Να τι κάνει η εταιρεία σήμερα για τη φύση:
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ
Όλα τα ψάρια που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των προϊόντων Schesir προέρχονται
από βιώσιμη αλιεία.
Στα προϊόντα Schesir χρησιμοποιείται μόνο τόνος που
αλιεύεται χωρίς τη μέθοδο προσέλκυσης ιχθύων (FAD).
Για την παρασκευή των προϊόντων Schesir, χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικά είδη τόνου: το τονάκι της Ανατολής (Euthynnus affinis) και την παλαμίδα (ή Katsuwonus
pelamis). Η απόλυτη ιχνηλασιμότητα των συστατικών μας
μάς επιτρέπει να διευκρινίζουμε με σαφήνεια το χρησιμοποιούμενο είδος πάνω στις συσκευασίες μας.
Κανένα από αυτά τα είδη δεν υφίσταται υπεραλίευση, σε αντίθεση με πολυάριθμα άλλα είδη τόνου τα
οποία βρίσκονται σήμερα σε κίνδυνο λόγω των μεθόδων εντατικής αλίευσης και, ιδίως, τη χρήση FAD.

Ο τρόπος προσέλκυσης ιχθύων (FAD) είναι πλωτά αντικείμενα τα οποία γίνονται σημεία συγκέντρωσης για διάφορα είδη ιχθύων σε αναζήτηση προστασίας και τροφής.
Είναι τεχνολογικά προηγμένα συστήματα (με ραδιοφωνικά
δορυφορικά συστήματα εντοπισμού και συστήματα ηχοεντοπισμού) που μπορούν να ενημερώνουν το στόλο των
αλιευτικών σκαφών για τη θέση τους και τη συγκεντρωμένη
ποσότητα αλιευμάτων.
Όμως, τα FAD προσελκύουν επίσης καρχαρίες, σαλάχια,
χελώνες και μικρά «νεαρά» ψάρια άλλων ειδών που δεν
έχουν ακόμη φτάσει σε γόνιμη ηλικία, όπως ο κιτρινόπτερος
και ο μεγαλόφθαλμος τόνος. Για το λόγο αυτό, τα FAD αποτελούν μια εξαιρετικά καταστροφική μέθοδο αλίευσης
που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη φυσική αναπαραγωγή
ορισμένων ειδών, όπως ο κιτρινόπτερος και ο μεγαλόφθαλμος τόνος. Κάθε ψαριά με τη χρήση FAD περιέχει περίπου 20% νεαρών τόνων. (ΠΗΓΗ: Έρευνα Greenpeace «Τόνος
στην παγίδα», 2η έκδοση, Μάρτιος 2012).
Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίσαμε να μην
χρησιμοποιούμε πλέον τόνο που αλιεύεται με τη χρήση FAD.
AZZERO CO2
Η Schesir συμμετέχει σε ένα έργο αναδάσωσης, σε συνεργασία με την AzzeroCO2,
με στόχο την αντιστάθμιση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούνται από την παραγωγή χαρτονιού για την επικάλυψη των 24 εκατομμυρίων δοχείων κονσέρβας που κυκλοφορούν στην αγορά σε
περίοδο ενός έτους. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με την
AzzeroCO2 για να μειώσουμε τον αντίκτυπο της εταιρείας
μας σε σχέση με τις εκπομπές ισοδύναμου CO2 και να αντισταθμίσουμε τις εκπομπές που δεν μπορούμε να μειώσουμε εωσότου τις ΜΗΔΕΝΙΣΟΥΜΕ.
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Στη συσκευασία των προϊόντων με την επωνυμία Schesir
παρουσιάζουμε, με τρόπο διαφανή και επιβεβαιώσιμο, το
είδος τόνου που χρησιμοποιούμε για κάθε παρτίδα παραγωγής.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
Η Agras Delic έλαβε την πιστοποίηση του Συμβουλίου Επιστασίας των
Θαλασσών (MSC) και ορισμένα από
τα προϊόντα μας φέρουν το σήμα
MSC. Τα προϊόντα ψαριού με το σήμα MSC προέρχονται
από πιστοποιημένες δραστηριότητες για βιώσιμη αλιεία.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα MSC στο www.msc.org

»

company profile
TREE NATION
Η Schesir συνεργάζεται και υποστηρίζει την Tree-Nation και έχει
ήδη φυτέψει τα πρώτα 1.000 δένδρα για την καταπολέμηση
της απερήμωσης στο Νίγηρα.

ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
Το www.schesir.com συνυπογράφει το διαδικτυακό πρόγραμμα Zero Impact®. Σύμφωνα
με έκθεση της Greenpeace, με τους σημερινούς
ρυθμούς ανάπτυξης, μέχρι το 2020 τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τα κέντρα δεδομένων θα καταναλώνουν περίπου 2.000 δισεκατομμύρια κιλοβάτ ηλεκτρικού ρεύματος.
Γι' αυτό, πιστεύουμε ότι είναι καθήκον μας να στηρίξουμε
αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Οι εκπομπές που προκύπτουν από όλες τις επισκέψεις θα αντισταθμιστούν με τη δημιουργία και την προστασία αναπτυσσόμενων δασών στην
Κόστα Ρίκα.

Η σειρά STUZZY
Σακουλάκια με τρυφερό κρέας μαγειρεμένο στον ατμό χωρίς
χρωστικές ή συντηρητικά. Περιέχουν βιταμίνες και μεταλλικά
στοιχεία που έχουν αναγνωριστεί ως πολύτιμα βοηθήματα
για το ανοσοποιητικό και το καρδιαγγειακό σύστημα και χρήσιμα καθώς διασφαλίζουν υγιές δέρμα και λαμπερό τρίχωμα.

Η νέα πρακτική σειρά «λειτουργικών» σνακ χωρίς τεχνητές
χρωστικές διατίθεται σε μια πληθώρα διαφορετικών ποικιλιών και γεύσεων, για γάτες και σκύλους.

Φιλετάκια κομμένα σε λωρίδες σε σακουλάκια με εκλεκτές
«σπεσιαλιτέ», και με υψηλή περιεκτικότητα σε κρέας ή ψάρι,
μαγειρεμένα στον ατμό ώστε να διατηρούν όλη τους τη γεύση και τις θρεπτικές ιδιότητές τους, χωρίς προσθήκη συντηρητικών ή χημικών χρωστικών.

Η σειρά Stuzzy Gold, σε απαλή μους, πατέ ή κύβους, χρησιμοποιεί κρέας ή ψάρι εγγυημένης ποιότητας, εμπλουτισμένο
με βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.

Γευστικές συνταγές με βασικό συστατικό αποκλειστικά το
ψάρι, πλούσιες κατά συνέπεια σε ω3, χωρίς όμως συντηρητικά ή χρωστικές.

Υψηλής ποιότητας πατέ, σε ταψάκια με
υψηλή περιεκτικότητα σε κρέας ή ψάρι
σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων, μαγειρεμένα στον ατμό, κάτι που τα καθιστά εξαιρετικά νόστιμα. Επιπλέον,
περιέχει βιταμίνες και μεταλλικά
στοιχεία, χωρίς χρωστικές ή συντηρητικά.

