
Tα πλεονεκτήματα της προηγμένης τεχνολογίας 
επεξεργασίας του krill meal & Κrill oil 
στη  βιομηχανία  Ιχθυοτροφών 
 
THAROS patented technology report 
 



H επεξεργασία 
 
 
Η TΗAROS διαθέτει 2 διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας  για   αντίστοιχες 
τεχνολογίες εκχύλισης με  
οικονομικά αποδοτικό  τρόπο, 
καθαρού ελαίου (pure Krill oil)  
παραγόμενου επί του σκάφους, 
στη θάλασσα, απευθείας από 
το σημείο όπου αλιεύεται  το 
ακατέργαστο φρέσκο krill, χωρίς 
τη χρήση χημικών διαλυτών 
(solvent free Krill oil  extraction 
technology). 
 
 
 
 
Η τεχνολογία  THAROS δοκιμάστηκε σε 
υποπροιόντα  σολομού  και  
σπλάχνων γιγαντιαίων καλαμαριών 
και απέδωσε 100% καθαρά και 
απαλλαγμένα από χημικά , food & 
feed grade άλευρα και έλαια 
θαλάσσιας προέλευσης 

Operation: CORFO Innovation, Chile 
Location: Chile 
Period: 2014 – 2018 
Primary Model: THAROS  technology application on marine waste 
Secondary Model: PL + TG + Fish Meal from marine waste 
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Το Τεχνολογικό 
Πλεονέκτημα  
 
Οι εκπληκτικές διαιτητικές ιδιότητες 
του Krill της Ανταρκτικής 
(Euphasia superba, Dana) είναι 
γνωστές στη βιομηχανία 
ιχθυοτροφών (Sclabos, 2014)  και 
αναδεικνύονται  πλήρως όταν η 
επεξεργασία εκχύλισης του Krill  
γίνεται  εν πλω  αμέσως μετά την  
αλίευσή του σε μηχανότρατες-
εργοστάσια.  
 
Επί του παρόντος όλα τα 
ανταγωνιστικά  εργοστάσια 
παραγωγής food grade Krill oil & 
meal δεν είναι σε θέση να κάνουν  
εκχύλιση του  Krill oil  χωρίς τη 
χρήση χημικών διαλυτών και για 
το λόγο αυτό η επεξεργασία 
γίνεται  σε χερσαίες 
εγκαταστάσεις εβδομάδες ή 
μήνες μετά την αλίευση. 
  
Η εφαρμογή της τεχνολογίας 
THAROS, αποτελεί άλλωστε 
πρωταρχικό στόχο όλων των 
εταιρειών που διαχειρίζονται την 
αλιεία Krill.  
 
 

 
 
 
Με την τεχνολογία εκχύλισης εν πλω  το Krill meal Ανταρκτικής  αποτελεί 
ένα  μοναδικό συστατικό για την παραγωγή ιχθυοτροφής,  διότι  διατηρεί 
κατά 100%  : 
 
9   την υψηλή  ποιότητα  της  πρωτεΐνης   
 
9   την  ισχυρή  ελκυστικότητα 
 
9   τις φυσικές  χρωστικές (κυρίως ασταξανθίνη) 
 
9    τα εξαιρετικά  λιπαρά όπου  τα ω-3 είναι συνδεδεμένα  

με τα φωσφολιπίδια (PL) 
 

9  το ιδεώδες  προφίλ  μεταλλικών  στοιχείων  
 

9  τα  ανοσοενισχυτικά  χιτίνη και χιτοζάνη  
 



Δεν  
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Τεχνολογία  THAROS 
για low-fat krill meal  
  
Η συμβατική τεχνολογία αντιμετωπίζει 
το πρόβλημα της αλλοίωσης της 
πρώτης ύλης ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο αλιείας Μαρτίου – Ιουνίου 
που τα λιπαρά του νωπού krill είναι 
φυσιολογικά αυξημένα (>5%).  Για το 
λόγο αυτό τα προσφερόμενα feed 
grade Krill meal  έχουν υψηλά επίπεδα 
λιπαρών και χαμηλή πρωτεΐνη (<56%)    
 
Η βιομηχανία ιχθυοτροφών  χρειάζεται 
υψηλής ποιότητας krill meal με 
πρωτεΐνη >60%, χαμηλότερα λιπαρά 
10-18%, καλή ροή για αποτελεσματική 
ικανότητα μεταφοράς και 
αποθήκευσης και σε ανταγωνιστικές 
τιμές έναντι  άλλων συστατικών 
χαμηλότερου κόστους. 
 

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΙP1 
 

Διαδικασία εκχύλισης και διαχωρισμού  
ελαίου με  αποκλειστική  χρήση φυσικο-

μηχανικής μεθοδολογίας εξώθησης    

 

 
Η THAROS έχoντας  το 
πλεονέκτημα της άμεσης 
διαχείρισης της πρώτης 
ύλης σε μόλις 2 ώρες μετά 
την αλίευση, κατοχύρωσε με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια 
τεχνολογία εκχύλισης του 
krill oil που επιτρέπει την 
παραγωγή low-fat krill 
meals (<13%) on board. 
 

THAROS Krill meal and  Krill oil extraction model process 
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ΝΕΑ KAINOTOMA 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ KRILL    
 
H THAROS έθεσε σε λειτουργία 
το πρώτο on board 
εργοστάσιο εκχύλισης, 100% 
χωρίς διαλύτες,  παράγοντας  
δύο τύπους krill oil 
(εμπλουτισμένο σε 
φωσφολιπίδια  ή σε 
τριγλυκερίδια) και krill meal  
υψηλής περιεκτικότητας σε 
πρωτεΐνες (>65%) 
 

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΙP2 
 

Διαδικασία εκχύλισης και διαχωρισμού  
εμπλουτισμένου  krill oil σε   

φωσφολιπίδια (PL)    
on board  

 

TG Krill Oil 
 

ASTAXANTHIN 
>1000 ppm 

PL Krill Oil 
 

Phospholipids 

>35%  

Low Fat Krill 
Meal 

 

Proteins >65% 
Lipids < 13% 

THAROS Phospholipids Krill oil extraction method 
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Operation: Norwegian Innovation Technology (NITG) 
Location: Norway 
Period: 2016 – 2019 
Primary Model: Phospholipids Enriched Krill Oil (PL) 
Secondary Model: Triglycerides Enriched Krill Oil (TG) + Fresh Frozen Whole Krill (FFK) + 
Hydrolysates 

Operation: Eco Marine Iceland (EMI) | Innovation Technology (NITG) 
Location: Iceland | Norway 
Period: 2017 – 2019 
Primary Model: Phospholipids Enriched Krill Oil (PL) 
Secondary Model: Triglycerides Enriched Krill Oil (TG) + Fresh Frozen Whole Krill (FFK) + Hydrolyzates 

THAROS  PROJECTS 

 
Η ΤΗΑROS είναι πρωτοπόρος 
στην ανάπτυξη βιώσιμης 
βιομηχανίας Krill στον Βόρειο 
Αρκτικό ωκεανό, με 
συνεργάτες την Eco Marine 
Iceland και την Norwegian 
Innovation Technology Group, 
εφαρμόζοντας το πρώτο 
σύστημα αλιείας Krill χωρίς  
δίχτυα. 
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THAROS  PROJECTS 

Operation: Andersen Process Consulting 
Location: Norway, Iceland 
Period: 2013 – 2019 
Primary Model: Process Engineering 
Secondary Model: Marine oils from raw and waste materials 

Operation: Qingdao Deepsea Fisheries (QDSF) 
Location: China 
Period: 2015 
Primary Model: (Feed + Food) Krill Meal 
Secondary Model: FFK + TG 

Operation: Ocean Trawlers 
Location: Russia 
Period: 2008 – 2009 
Primary Model: KM 
Secondary Model: TG + PL 

Operation: Norway Seafoods (later Aker Biomarine) 
Location: Norway 
Period: 2004 
Primary Model: Krill Meal 
Secondary Model: TGL 

Operation: Lonza 
Location: Switzerland 
Period: 2009 – 2015 
Primary Model: Tharos technology at-sea proof-of-concept 
Secondary Model: PL + TG + Meal 

Operation: Top Ocean 
Location: USA 
Period: 1999 – 2002 
Primary Model: FM + KM 
Secondary Model: TG 
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9 Ενίσχυση της φυσιολογικής λειτουργίας του Ήπατος 
με επιτάχυνση του μεταβολισμού των λιπαρών 
 

9 Αντιμετώπιση Οξειδωτικού Stress 
 

9 Φορέας δομικών λιπαρών ουσιών (φωσφολιπίδια) 
 
9 Αντιμετώπιση του “Winter Syndrome”  στη Τσιπούρα  
 
9 Βελτίωση  λειτουργίας του εντέρου  

 
9 Ενίσχυση  του ανοσοποιητικού συστήματος 

 
9 Ισχυρή αντιφλεγμονώδης δράση 
  
9 Αποτελεσματική  ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης 

 
9 Αναβάθμιση  της ποιότητας του εδώδιμου μέρους     

(γεύση, συνεκτικότητα, λιπαρότητα φιλέτου)  
 

 
 

 
 

 
 

 

Κορυφαία 
σύσταση και  
ποιότητα στις 
χαμηλότερες 

τιμές της 
αγοράς  



exclusive agent : 
 

NIKI KORONAKI & CO OE 
REPRESENTATIONS 
 

5 Karori Str., GR10551Athens 
T  : +30210 3217 813 
M: +30697 8777 791 
 

 info@nikikoronaki.com 
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