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Εισαγωγή

Η καλλιέργεια τρούφας (Tuber  spp.) αποτελεί μια αγροτική δραστηριότητα που 
μπορεί, υπό κατάλληλες συνθήκες, να έχει μεγάλες αποδόσεις. Αξιοποιεί άγονες, 
ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές και μπορεί να αντικαταστήσει άλλες φθίνουσες 
καλλιέργειες. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ανακαλύπτει τον μυκητολογικό της 
πλούτο. Οικότοποι τρούφας έχουν βρεθεί σε Ξάνθη, Σέρρες, Δράμα, Πιερία, 
Γρεβενά, Κοζάνη και Φλώρινα. Η αξιοποίηση των αυτοφυών καλλιεργειών αλλά 
και η εγκατάσταση αγροτικών επιχειρήσεων παραγωγής τρούφας μπορεί να 
αποτελέσει μια νέα κερδοφόρα δραστηριότητα, ειδικά εάν η ανάπτυξη του χώρου 
γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο αειφορίας, συνεταιρισμού και ενημέρωσης. 

Σχήμα 1: Σχηματική παράσταση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την καλλιέργεια της 
τρούφας  

Τύπος Ομάδας Περιγραφή Σύνδεση με τον αγροτουρισμό

Δυναμικά Ζευγάρια  Διακρίνονται για την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα.

Αντιδρούν θετικά σε αγροτουριστικά 
προγράμματα με έξυπνη, ασυνήθιστη και 
εξειδικευμένη οργάνωση.

Επιτυχημένοι επαγγελματίες σε άλλους 
εργασιακούς κλάδους

Αναζητούν μια καλή ποιοτικά ζωή. Το 
ενδιαφέρον τους μοιράζεται ανάμεσα στην 
πληροφόρηση για την τρούφα και την 
ξενάγηση στις περιοχές που συνθέτουν το 
τοπίο τριγύρω από την καλλιεργητική 
μονάδα υποδοχής.

θα ήθελαν να έχουν επαφή με την 
καλλιέργεια τρούφας σε ορεινές περιοχές αν 
αυτή συνδυάζεται με άνετο χρονικά 
πρόγραμμα τουρισμού.

Φοιτητές Αναζήτηση νέας γνώσης με αντικείμενο είτε 
επιστημονικό, είτε επιχειρηματικό.

Ανάπτυξη νέων επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων και συνεργασιών.

Μέλη Μη κυβερνητικών Οργανώσεων Επισκέπτες που βλέπουν την τρούφα ως 
εργαλείο στην παροχή των υπηρεσιών τους. 

Εκπόνηση μελετών

Οικογενειακοί Επισκέπτες Είναι ομάδα ανθρώπων μέσου εισοδήματα 
που θα ήθελαν να δώσουν τα παιδιά τους 
την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για 
θέματα σχετιζόμενα με την καλλιέργεια 
τρούφας και την σύνδεση της με την φύση. 

Δίνουν σημασία στην παρατήρηση των 
ωφελημάτων που προκύπτουν από την 
επαφή των παιδιών τους με τη φύση.

Φυσιολάτρες Πρόκειται για ομάδες νέων ανθρώπων που 
βλέπουν τα αγροτουριστικά προγράμματα 
ως μέσο διασκέδασης και εναλλακτικού 
τρόπου ζωής.

Θετική αντίδραση στην εξερευνητική δράση 
των αγροτουριστικών προγραμμάτων 
τρούφας. 

Ομάδες με χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο Αναζητούν νέες ευκαιρίες για να 
επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους.

Ωφέλιμη αλληλεπίδρασης με την 
καλλιεργητική μονάδα υποδοχής του 
προγράμματος μέσω σεμιναρίων 
εκπαίδευσης.

Άτομα που ασχολούνται με την εστίαση 
υψηλού επιπέδου

Ανάγκη εκμάθησης των ειδών τρούφας και 
της προέλευσης των οργανοληπτικών τους 
χαρακτηριστικών. 

Θέλουν να γνωρίσουν περισσότερα για την 
καλλιέργεια, τους τρόπους συλλογής, 
συσκευασίας και διατήρησης της τρούφας.

Ομάδες τρίτης ηλικίας Παρουσιάζουν προσκόλληση σε 
παραδοσιακές αξίες και διστακτική 
προσέγγιση σε νέα ενδιαφέροντα..

Η συμμετοχής τους σε προγράμματα 
αγροτικών δραστηριοτήτων γίνεται με βάση 
την επίσκεψη σε όμορφες ορεινές 
τοποθεσίες η οποία μπορεί να συνδυαστεί 
με επισκέψεις σε ιστορικούς και 
θρησκευτικούς τόπους.

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά επισκεπτών αγροτουριστικών προγραμμάτων συνδεδεμένων με τη καλλιέργεια της τρούφας.

Καλλιέργεια τρούφας και εναλλακτικός τουρισμός

Τα πλεονεκτήματα της σύνδεσης της τρούφας με τον τουρισμό είναι πολλά. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται: α) η άμεση έκθεση του εδώδιμου προϊόντος και οι 
αυξημένες ευκαιρίες για την δειγματοληπτική παρουσίασή του, β) η ανάπτυξη 
επιχειρηματικής φήμης της περιοχής πάνω στο συγκεκριμένο διατροφικό προϊόν, γ) 
η ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων ανάμεσα σε καταναλωτή και παραγωγό τρούφας, 
δ) η μείωση του κόστους διάθεσης της τρούφας αφού το τελικό προϊόν δεν έχει 
κόστος διανομής στους τελικούς καταναλωτές-επισκέπτες, ε) η μεταφορά και 
πώληση γνώσης για την καλλιέργεια τρούφας (οργάνωση σεμιναρίων ή και πώληση 
εκπαιδευτικού υλικού), στ) η χρήση των επισκεπτών ως στατιστικό δείγμα 
ανάλυσης ποιότητας παραγομένου προϊόντος και ζ) η ανάπτυξη εργαστηρίων 
μελέτης τρούφας με εθελοντική συνεισφορά των επισκεπτών στην τεχνολογία, την 
καλλιέργεια και την μετασυλλεκτική διαχείριση του προϊόντος.

Η προσπάθεια δημιουργίας ενός αγροτουριστικού προγράμματος πρέπει να εστιάζεται: α) στη συλλογή 
καρποφοριών από «κυνηγούς τρούφας», β) στη διοργάνωση σεμιναρίων συλλογής τρούφας και γ) στην 
οργάνωση περιπάτων σε περιοχές ανάπτυξης άγριας τρούφας. Οι δραστηριότητες αυτές θα μπορούσαν να 
συνδυαστούν με την λειτουργία χώρων εστίασης και την παράλληλη οργάνωση και άλλων περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα χαρακτηριστικά των ομάδων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για 
τέτοιου είδους τουρισμό (πίνακας 1). 
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