
 Antarctic Krill Meal 
 

ένα πολύτιμο συστατικό στις ιχθυοτροφές 
 

 
 



Είναι  ένα μικρό πελαγικό καρκινοειδές που μοιάζει με γαρίδα με τεράστια 
σημασία για τη θαλάσσια  τροφική αλυσίδα, αφού αφθονεί στη φύση με 
παρουσία σε όλους τους ωκεανούς και εκτιμώμενη βιομάζα στα ύδατα της 
Ανταρκτικής  περί τους 500 εκατ. τόνους σύμφωνα με τα στοιχεία της CCALMR 
(Commission for the Conservation of Atlantic Marine Living Resources).  
  
Φάρη στις προηγμένες τεχνολογίες αλίευσης και επεξεργασίας, ο φυσικός αυτός 
πόρος είναι σήμερα διαθέσιμος στην βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας με τη 
μορφή Dried Krill Meal.  
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Antarctic Krill Meal 
Είδος : Euphausia superba  
   

Σι Είναι ? 

To Krill Meal ως διατροφικό συστατικό είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια 
πλούσια πηγή  απαραιτήτων αμινοξέων  και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων: 
 
Φαρακτηρίζεται super food αφού είναι πηγή αζωτούχων ουσιών με ισχυρά 
ελκυστικά χαρακτηριστικά, ω3 φωσφολιπιδίων,  φυσικών χρωστικών, 
μικροστοιχείων  και ενισχυτικών παραγόντων της  ανάπτυξης καθώς και  
του ανοσοποιητικού συστήματος.  
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Antarctic Krill Meal 
   

ύσταση  

ΠΡΩΣΕΙΝΕ  
58% 

ΛΙΠΑΡΑ 
22% 

ΣΕΥΡΑ 
11% 

NFE 
2% 

YΓΡΑΙΑ 
7% 
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Antarctic Krill Meal 
   

ύσταση  

ΠΡΩΣΕΙΝΕ  
58% 

ΛΙΠΑΡΑ 
22% 

ΣΕΥΡΑ 
11% NFE 

2% YΓΡΑΙΑ 
7% 

ΥΩΥΟΛΙΠΙΔΙΑ      >40% 
(Θαλάσσιες Λεκιθίνες) 

 
ω3  ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ  >20% 
εκ των οποίων 

EPA                  >10% 
DHA                 >  8% 
 

ω6  ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ   < 2% 
 



  

www.nikikoronaki.com 

Antarctic Krill Meal 
   

ύσταση  

Ca : P = 1,5:1 
Ιδεώδης αναλογία για την ολική απορρόφηση των στοιχείων 

MINERALS   KRILL FISHMEAL 

Cupper (ppm) 101 11 

Zing (ppm) 72 111 

Selenium (ppm) 12 1 

Calcium (%) 1,80 4,40 

Phosphorous (%) 1,25 2,60 

ΠΡΩΣΕΙΝΕ  
58% 

ΛΙΠΑΡΑ 
22% 

ΣΕΥΡΑ 
11% NFE 

2% YΓΡΑΙΑ 
7% 
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Antarctic Krill Meal 
   

ύσταση & 
Προστατευτικοί της  
Τγείας Παράγοντες  

ΠΡΩΣΕΙΝΕ  
58% 

ΛΙΠΑΡΑ 
22% 

ΣΕΥΡΑ 
11% 

NFE 
2% 

YΓΡΑΙΑ 
7% 

ΦΙΣΙΝΗ  
ΦΙΣΟΖΑΝΗ 
 
Βασικός δομικός πολυσακχαρίτης του 
κελύφους με ιδιότητες ανοσοδιεγερτικού 
παράγοντα (immunostimulant) . 

  

+ 

ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗ (100-200 ppm) 
 
Απαραίτητη φυσική χρωστική σε εστεροποιημένη μορφή 
για σταθερό αποτέλεσμα χρώσης  
 
Ισχυρός αντιοξειδωτικός παράγοντας  
 
Ενισχύει τον ρυθμό ανάπτυξης 
 
Επιδρά στην ενίσχυση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού 
συστήματος 
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THAROS Krill    ΙΦΘΤΑΛΕΤΡΟ  

ΕΛΚΤΣΙΚΟΣΗΣΑ (PALATABILITY) & ΟΜΩΡΤΘΜΙΗ: 
Περιέχει χαμηλού μοριακού βάρους ενώσεις που δρουν ως 
αποτελεσματικοί ελκυστικοί και αρωματικοί παράγοντες 
(Trimethylamine Oxide 190  ΜgN) 

ΕΛΚΤΣΙΚΟΣΗΣΑ (PALATABILITY): 
Μικρότερης αποτελεσματικότητας 
συσταση 
(Trimethylamine Oxide  <10 ΜgN) 
 

ΑΝΣΙΟΞΕΙΔΩΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ : 
Περιέχει σε υψηλή περιεκτικότητα Ασταξανθίνη και φυσικές 
τοκοφερόλες που αποτελούν τα ισχυρότερα αντιοξειδωτικά  
στη φύση με ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και 
προστασία των βιολογικών διεργασιών. 

ΑΝΣΙΟΞΕΙΔΩΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ : 
Όχι 
 
 
 

ΥΤΙΚΕ ΦΡΩΣΙΚΕ : 
Περιέχει σε υψηλή περιεκτικότητα  Ασταξανθίνη  που 
προάγει την εμφάνιση φυσιολογικών  χρωμάτων στην 
επιδερμίδα και τη σάρκα του ψαριού  

ΥΤΙΚΕ ΦΡΩΣΙΚΕ : 
Όχι 
 
 

ΙΟΝΣΑ ΥΘΟΡΙΟΤ (FLUORIDE):  
Τψηλή περιεκτικότητα σε  φυσικό οργανικό φθόριο   
 

ΙΟΝΣΑ ΥΘΟΡΙΟΤ (FLUORIDE):  
Φαμηλή  περιεκτικότητα   
 

ΛΙΠΑΡΕ ΟΤΙΕ : 
Τψηλά επίπεδε σε  Ω3  PUFA 
Λιπαρά οξέα με την μορφή Υωσφολιπιδίων με υψηλή βιο-
διαθεσιμότητα 

ΛΙΠΑΡΕ ΟΤΙΕ : 
Τψηλά επίπεδε σε  Ω3  PUFA 
Λιπαρά οξέα με την μορφή Σριγλικεριδίων  με 
χαμηλή  βιο-διαθεσιμότητα 
 

ΦΙΣΙΝΗ /ΦΙΣΟΖΑΝΗ :  
Ανοσοδιεγερτικός παράγοντας στους ιχθείς 
 

ΦΙΣΙΝΗ /ΦΙΣΟΖΑΝΗ :  
Όχι 

ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ  ΟΤΙΕ: 
Φαμηλή  περιεκτικότητα σε Διοξίνες, PCB’s  & Bαρέα 
Μέταλλα 

ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ  ΟΤΙΕ: 
Κίνδυνος υψηλών συγκεντρώσεων σε 
Διοξίνες, PCB’s  & Bαρέα Μέταλλα 
 

Krill meal  vs  Fish meal 

www.nikikoronaki.com 
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Σσιπούρα 

τατιστικά σημαντική ενίσχυση του ρυθμού Ανάπτυξης 

Βελτίωση της λειτουργίας του Ήπατος 
επιτάχυνση του μεταβολισμού των λιπαρών 

Μείωση Περιεντερικού Λίπους    
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ολομός 

Τψηλότερη σταθερότητα φιλέτου με πιο συμπαγή και καλά 
οργανωμένη αρχιτεκτονική κολλαγόνου και υπεροχή της 

φυσικής δομής κολλαγόνου! 

Fish meal 15% feed Krill meal 12% + FM 5%  

 
Krill 
meal 

inclusion 
12%  

 

9 Μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης 
(SGR) 
 

9 Φαμηλότερος ωματικός Δείκτης (Κ) 
 

9 Μικρότερη εναπόθεση περιτοναϊκού   
λίπους 
 

9 Βελτίωση της υγείας του εντέρου 
 

 
 .  Διάρκεια δοκιμής : 90 ημέρες 
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τατιστικά σημαντική ενίσχυση της γονιμότητας  

Βελτίωση της ολικής ποιότητας του γόνου 

Krill 10% 

Γεννήτορες 
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Η Εταιρεία 

Ιn Harmony with Nature 
 
Producers - Consultants 
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Η Εταιρεία 

Με δύο παγκόσμια διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας στην βιομηχανία 
Krill και δραστηριότητες σε 
αλιευτικά πεδία της Ανταρκτικής 
και του Β. Αρκτικού ωκεανού  η 
ΣΗΑROS είναι πρωτοπόρος 
στην ανάπτυξη  και εφαρμογή 
της πρώτης τεχνολογίας 
εκχύλισης των λιπαρών ουσιών 
(ελαίου) Krill επί του αλιευτικού 
σκάφους χωρίς την χρήση 
χημικού διαλύτη (solvent free 

Krill oil  extraction technology) 

Η ΣΗΑROS ως παραγωγός 
εκχυλίζει και παράγει καθαρό  
Krill Oil εξολοκλήρου στις 
μηχανότρατες από φρέσκο 
αλίευμα σε λιγότερο από 2 
ώρες από την αλίευση. Ο 
πλακούντας από τον οποίο 
θα παραχθούν τα υπόλοιπα 
προϊόντα  ψύχεται 
διατηρώντας μοναδικά  
επίπεδα φρεσκότητας 
(freshness).   

Με περισσότερα από 30 χρόνια 
παρουσίας στην βιομηχανία Krill 
η THAROS παρέχει κορυφαίου 
επιπέδου συμβουλευτικές 
υπηρεσίες υποστηρίζοντας   
κυβερνήσεις, ακαδημαϊκούς, 
εταιρείες διανομής και τελικούς 
χρήστες των προϊόντων Krill.  
 
Η ΣΗΑROS είναι πρωτοπόρος 
στην ανάπτυξη βιώσιμης 
βιομηχανίας Krill στον Β. Αρκτικό 
ωκεανό.  
 
 

<2h 
 

Process extension compared 
to 4-6 months on all 

incumbents/traditional models 

100% 
 

Cleaner & Fresher Solvent Free  
Unmatchable Freshness 

Parameters  

1st 
 

Company to co-develop the 
North Arctic krill operation 

100% 
 

At Sea Production 



  

www.nikikoronaki.com 

Ta Προϊόντα 

Krill 
Meal 

Krill 
Hydrolysates 

Krill Oil Krill 
Meats 

Frozen 
Krill 

Meats 

Fresh 
Frozen Krill   

Ένα Πολύτιμο υστατικό για την 
αναβάθμιση κάθε τύπου 

παραγόμενης ιχθυοτροφής σε 
προσφερόμενη τιμή 

ιχθυαλεύρου ! 
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Πελάτες & υνεργάτες  
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exclusive agents: 
 

NIKI KORONAKI & CO OE 
REPRESENTATIONS 
 

5 Karori Str., GR10551 Athens, Greece 

T  : +30210 3217 813 
M: +30697 8777 791 
 

Email: info@nikikoronaki.com 
 

www.nikikoronaki.com 

 
 


