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Η αλλαγή στις
καταναλωτικές συνήθειες
έχει γίνει ορατή από τις
εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στους
κλάδους των
αναψυκτικών, των soft
drinks και των
ενεργειακών και
ισοτονικών ποτών, με τις
ίδιες να έχουν στραφεί και
στη δημιουργία πιο
υγιεινών επιλογών, όπως
τα βιταμινούχα νερά. 

O λο και περισσότεροι κα-
ταναλωτές «φεύγουν»
από τα ποτά με υψηλή

περιεκτικότητα σε ζάχαρη, όπως
οι χυμοί και τα αναψυκτικά, αλλά
και καφεϊνούχα και ανθρακούχα
ποτά, εστιάζοντας πια σε πιο φυ-
σικές, μη επεξεργασμένες και
υγιεινές επιλογές, που συμβαδί-
ζουν με έναν πιο σωστό τρόπο
ζωής. Για τον λόγο αυτό κατα-
γράφεται και αυξανόμενη ζήτη-
ση για ποτά με χαμηλές θερμί-
δες, φυσικές γεύσεις, χωρίς
γλουτένη, αλλά και για βιολογι-
κά ποτά, όπως ηλεκτρολύτες,
φυσικά επεξεργασμένους χυ-
μούς, νερό καρύδας και γάλατα
με υψηλή θρεπτική αξία. Ανάμε-

σα σε όλα αυτά αναπτύσσεται με
ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς
και η αγορά των βιταμινούχων
νερών. Το βιταμινούχο νερό εί-
ναι ένα προϊόν ενισχυμένο με βι-
ταμίνες και ιχνοστοιχεία που εί-
ναι απαραίτητα σε καθημερινή
βάση για τον ανθρώπινο οργανι-
σμό και μπορεί να βοηθήσει στην
πρόσληψή τους, τόσο τους αν-
θρώπους με σχετικές ελλείψεις,
όσο και κάθε υγιή καταναλωτή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της αγοράς
ο ρυθμός ανάπτυξης των βιταμι-
νούχων νερών στο διάστημα μέ-
χρι το 2023 θα αγγίξει σε μέσο
όρο το 10%, με τον συνολικό τζί-
ρο να ξεπερνά τα 8 δισ.

Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021
Αρ. τεύχους 190

Αυξάνεται η ζήτηση στην κατηγορία 
του βιταμινούχου νερού



Νέο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους
τίθεται σε ισχύ από σήμερα, με βάση τις αποφάσεις του
υπουργείου Εργασίας για την αναστολή σύμβασης, τον
μηχανισμό "Συν-Εργασία", αλλά και τις μονομερείς
δηλώσεις των εργαζομένων στον τουρισμό. 

Σ ε πρώτο πλάνο μπαίνουν οι αναστολές συμβάσεων του Μαρτίου, κα-
θώς οι εργοδότες καλούνται να προβούν σε προαναγγελία και υποβο-
λή των δηλώσεων από τις 3-7 Μαρτίου ή και από 1-3 Μαρτίου, ανάλο-

γα με την περίπτωση. Για τις νέες αναστολές, μετά τις 8 Μαρτίου, πρέπει να γί-
νει αναγγελία στην ΕΡΓΑΝΗ, μία ημέρα πριν την έναρξη τους. Οι δηλώσεις
αυτές αφορούν σε προσλήψεις που έγιναν έως τις 31/1, ενώ, οι εργοδότες
μπορούν να δηλώσουν την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη τις ορθές επαναλή-
ψεις των αναστολών του Ιανουαρίου, καθώς και τους εργαζομένους που ανή-
κουν στις ευπαθείς ομάδες. 

Για τους εργαζομένους που
έχουν τεθεί ήδη σε αναστολή
σύμβασης δεν χρειάζεται κα-
μία περαιτέρω δήλωση στην
ΕΡΓΑΝΗ, παρά μόνο αν υπάρ-
χει αλλαγή στον αριθμό ΙΒΑΝ
του τραπεζικού λογαριασμού
τους. Στην υπουργική απόφα-
ση υπάρχει ξεχωριστή αναφορά για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ 88.91 που έχουν
έδρα στον Δήμο Πατρέων, οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ανα-
στολών εργασίας για το διάστημα από 6-10 Φεβρουαρίου. Επιπλέον, οι επι-
χειρήσεις με έδρα ή υποκατάστημα στον Νομό Αρκαδίας και μόνο για τους
ΚΑΔ που κλείνουν λόγω κρατικής εντολής, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση
σήμερα και αύριο, 27-28/2. 

"Συν-Εργασία" και δηλώσεις 
εργαζομένων στον Τουρισμό

Οι εργοδότες που θα εντάξουν τον Μάρτιο τους εργαζομένους τους στον
μηχανισμό "Συν-Εργασία", μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση καθ΄
όλη τη διάρκεια του Μαρτίου και μόνο για όσους έχουν προσλάβει έως τις
31/1. Ταυτόχρονα, επιτρέπονται και οι δηλώσεις ορθών επαναλήψεων του
Φεβρουαρίου καθώς και οι δηλώσεις β΄ φάσης του Ιανουαρίου από 1-15
Μαρτίου. 

Από την άλλη, έως τις 15 Μαρτίου, οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία και κατα-
λύματα, καθώς και οι ξεναγοί και πράκτορες, καλούνται να υποβάλλουν μο-
νομερώς τις δηλώσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, προκειμένου να λάβουν
την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ για κάθε μήνα. Το ίδιο ισχύει και για
όσους εργάζονταν σε χειμερινά καταλύματα και χιονοδρομικά κέντρα από
τον Οκτώβριο 2019 έως τον Μάρτιο του 2020 και δεν επαναπροσλήφθηκαν
από τον περασμένο Οκτώβριο έως τις 16 τρέχοντος μηνός, ενώ το ίδιο ισχύει
και για τις σεισμόπληκτες περιοχές Χίου, Σάμου και Ικαρίας. 

Βεβαιώσεις μετακινήσεων
Νέες δηλώσεις μετακίνησης πρέπει να χορηγήσουν από τη Δευτέρα οι

επιχειρήσεις στους εργαζομένους, με ισχύ έως τη Δευτέρα 8 Μαρτίου. Σύμ-
φωνα με το υπουργείο Εργασίας, από τις 9/3 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις υπο-
χρεούνται να εκδόσουν νέες βεβαιώσεις κίνησης, διάρκειας 14 ημερών. Η
χορήγηση της άδειας γίνεται μέσω της δήλωσης στην "ΕΡΓΑΝΗ" και από τον
ιστότοπο forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη. Οι βεβαι-
ώσεις δεν ισχύουν για όσους είναι σε αναστολή σύμβασης, τηλεργασία και
νόμιμη άδεια, ενώ όσοι μετακινούνται, πρέπει να επιδεικνύουν και το εκκαθα-
ριστικό του TAXIS. Οι επιστήμονες και αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να με-
τακινούνται με την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους. 

Όλο και περισσότεροι κατα-
ναλωτές απομακρύνονται
από τα ποτά με υψηλή πε-
ριεκτικότητα σε ζάχαρη,
όπως οι χυμοί και τα ανα-
ψυκτικά, εστιάζοντας σε πιο
φυσικές, μη επεξεργασμέ-
νες και υγιεινές επιλογές,
όπως το βιταμινούχο νερό.

Θύμιος Κτενίδης 

2

TAYTOTHTA

NEWSLETTER ΤΡΟΦΙΜΩΝ
-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Εκδότης: 
Ευθύμης Κτενίδης

Σύμβουλος Έκδοσης: 
Γιώργος Παππούς

Διεύθυνση Μάρκετινγκ: 
Παναγιώτης Κτενίδης

info@productsgreek.com
Εμπορικό Τμήμα: 

Ευθύμης Κτενίδης
sales@productsgreek.com

Τι ισχύει από σήμερα για αναστολές 
συμβάσεων, "Συν-Εργασία", μετακινήσεις

Editorial

INFO
Νέες βεβαιώσεις 14 ημερών
πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι
από τις 8 Μαρτίου 
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Παράταση προθεσμιών για τις δηλώσεις 
κεφαλαίου και τη θερινή άδεια εργαζομένων 

Έως τις 30/6 παρατείνεται η
προθεσμία υποβολής των δηλώσεων
φορολογίας κεφαλαίου, ενώ έως τις
31 Ιουλίου, όλες οι επιχειρήσεις θα
πρέπει να αποστείλουν το έντυπο
δήλωσης των εργαζομένων που
απασχολούν για τη χορήγηση της
κανονικής άδειας του καλοκαιριού. 

Ε ιδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του
υπουργείου Οικονομικών, η παράταση
των δηλώσεων φόρου κληρονομιών,

δωρεών και γονικών παροχών, που έληξαν στο
πρώτο δίμηνο του έτους, ή πρόκειται να λήξουν
έως το τέλος Μαρτίου, μπορούν να υποβλη-
θούν από τους υπόχρεους χωρίς πρόστιμα, έως
τις 30 Ιουνίου. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για
τις περιπτώσεις του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου
για τις οποίες είχε δοθεί παράταση έως και
χθες. Η απόφαση κρίθηκε επιβεβλημένη μετά
τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και αντιμε-
τωπίζουν χιλιάδες φορολογούμενοι στη συλλο-
γή των σχετικών δικαιολογητικών, λόγω των
περιοριστικών μέτρων, τα οποία επηρεάζουν τη
λειτουργία των ΔΟΥ, αλλά και των εμπλεκομέ-
νων στις σχετικές διαδικασίες.   

Δηλώσεις θερινών αδειών έως 31/7 
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, με απόφα-

ση του υπουργείου Εργασίας, οι επιχειρήσεις,
έχουν περιθώριο 5 μηνών, έτσι ώστε να υπο-

βάλλουν το έντυπο της δήλωσης Ε11, σχετικά
με το χορήγηση της κανονικής άδειας του καλο-
καιριού στους εργαζομένους που απασχολούν.
Η παράταση της προθεσμίας ελήφθη κατόπιν
των αντικειμενικών δυσκολιών που αντιμετωπί-
ζουν τόσο οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με
κρατική εντολή όσο και αυτές που πλήττονται
και δεν μπορούν να προγραμματίσουν από τώ-
ρα την περίοδο των θερινών διακοπών των ερ-
γαζομένων τους. Άλλωστε, εκτιμάται ότι φέτος
το καλοκαίρι η αγορά θα είναι ανοικτή και οι επι-
χειρήσεις πρέπει να βγάλουν τα "σπασμένα"
των απωλειών των προηγούμενων μηνών.
Ωστόσο, με βάση την εργατική νομοθεσία,
υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις των
εργοδοτών, οι οποίοι καλούνται να προγραμμα-
τίσουν τις θερινές άδειες των εργαζομένων
τους. 

Ανακόπηκε η αυξητική πορεία των καταθέ-
σεων στις τράπεζες τον Ιανουάριο, καθώς οι
επιχειρήσεις "σήκωσαν" 1,866 δισ. ευρώ για
να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ τα
νοικοκυριά αύξησαν την αποταμίευση κατά
655 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελ-
λάδος, τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε
μείωση κατά 1,211 δισ. ευρώ παρουσίασαν,
έναντι αύξησης κατά 4,651 δισ. ευρώ τον Δε-
κέμβριο, ενώ  ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυ-
ξήθηκε σε 15,2% από 14,4% τον προηγούμε-
νο μήνα. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι επι-
χειρήσεις μείωσαν τις καταθέσεις τους κατά
1,866 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1,218
δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020. Ειδικότερα,
οι Μη Χρηματοπιστωτικές Εταιρείες μειώθη-
καν κατά 1,893 δισ. ευρώ έναντι αύξησης
1,861 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο. Οι καταθέσεις
των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδο-

σκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 655
εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 3,433 δισ. ευ-
ρώ τον Δεκέμβριο. Έτσι, ο ρυθμός μεταβολής
αυξήθηκε σε 10,1% από 8,6%. 

Χορηγήσεις
Τον περασμένο Ιανουάριο, ο ετήσιος ρυθ-

μός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότη-
σης της οικονομίας αυξήθηκε σε 15,8% από
13,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία
καθαρή ροή ήταν θετική κατά 1,858 δισ. ευρώ,
έναντι θετικής καθαρής ροής 2,886 δισ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή
της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις

ήταν αρνητική κατά 305 εκατ. ευρώ, έναντι θε-
τικής καθαρής ροής 1,649 δισ. ευρώ τον προ-
ηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβο-
λής αυξήθηκε σε 9,6% από 9,4% τον προηγού-
μενο μήνα. 

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότη-
σης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες,
αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική
κατά 2 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής
ροής 62 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότη-
σής τους αυξήθηκε σε 2,8% από 1,8% τον προ-
ηγούμενο μήνα. Αρνητική κατά 254 εκατ. ευρώ
ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότη-
σης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδο-
σκοπικά ιδρύματα τον Ιανουάριο του 2021,
έναντι αρνητικής καθαρής ροής 148 εκατ. ευ-
ρώ τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους
παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,5%.

INFO
Έως τις 30 Ιουνίου
οι δηλώσεις φόρου
κληρονομιών,
δωρεών και
γονικών παροχών

INFO
Μειώθηκαν τα νέα δάνεια
λόγω αυξημένου ρίσκου 

Οι επιχειρήσεις "σήκωσαν" καταθέσεις 
1,87 δισ. ευρώ για να πληρώσουν οφειλές
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ΖΑΝΑΕ: Παγκόσμιο δίκτυο με 
παραδοσιακή ελληνική σφραγίδα

Aπό το 1930, όταν ο Νικόλαος
Πέντζος ξεκίνησε σε μια ταραγμένη
Ελλάδα τα πρώτα επιχειρηματικά
του βήματα, ως το 2021, που η
επιχείρησή του έχει γίνει κραταιά
εξαγωγική δύναμη, δεν έχουν
περάσει “απλώς” 90 χρόνια. 

Ε χουν περάσει γενιές και γενιές, πιστές
στα προϊόντα της Zanae, αέναες επιχει-
ρηματικές προσπάθειες τριών γενεών

της οικογένειας και μια σειρά έξυπνων στρατη-
γικών κινήσεων που εξασφάλισαν την επιτυχία.
Γι αυτό και η Zanae μπορεί άνετα να αποτελέσει
case study στην παγκόσμια επιχειρηματικότητα
του κλάδου τροφίμων και ποτών.

Νοστιμίζοντας σήμερα το τραπέζι καλοφα-
γάδων σε περισσότερες από 50 χώρες του κό-
σμου, η εταιρεία που δημιουργήθηκε από τρεις
φίλους, τον Νικόλαο Πέντζο, τον Μιχαήλ Νίκο-
γλου και τον Γεώργιο Ξάνθο, καταφέρνει να
ακολουθεί εντυπωσιακή ανοδική πορεία, παρά
τις εγχώριες και διεθνής αντιξοότητες. Σπου-
δαγμένοι στη Γαλλία και την Ελβετία, οι τρεις
ιδρυτές της κατάφεραν αρχικά να εδραιωθούν
στην αγορά της Μακεδονίας, παράγοντας κυ-
ρίως μαγιά για τις ανάγκες της αρτοποιίας. 

Από τη μαγιά στην κονσέρβα

Η Ζύμη Αρτοποιίας Νίκογλου Ανώνυμος
Εταιρεία, από όπου προκύπτει το ακρωνύμιο
ΖΑΝΑΕ, επεκτείνεται το 1939 σε δεύτερη μονά-
δα,  παράγοντας κονσερβοποιημένα λαχανικά,
για να διακόψει τη λειτουργία της λίγο αργότε-

ρα, στην εποχή της Κατοχής και να επαναλει-
τουργήσει μετά την απελευθέρωση, δίνοντας
έμφαση στην ανάπτυξη κονσερβοποιημένων
τροφίμων.  

Το 1972 η εταιρεία αναπτύσσεται σε νέα
δραστηριότητα, δημιουργώντας στο Ζερβοχώρι
Ημαθίας εργοστάσιο παραγωγής τοματοπολ-
τού, ενώ τα ηνία αναλαμβάνουν οι διάδοχοι των
ιδρυτών, που έχουν κληρονομήσει το όραμα
και την επιχειρηματική δεινότητα των προκάτο-
χων τους. Σήμερα, η συνολική παραγωγική
δραστηριότητα έχει μεταφερθεί στη Σίνδο και η
τρίτη γενιά της ΖΑΝΑΕ έχει απογειώσει τις πω-
λήσεις και τις εξαγωγές, συνδυάζοντας με από-
λυτη επιτυχία τον συνεχή εκσυγχρονισμό με την
πολυετή πείρα. 

Πλούσια γκάμα

Η ΖΑΝΑΕ διαθέτει πλούσια γκάμα προϊόν-
των, την οποία και εμπλουτίζει με νέα προϊόντα,
ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατα-
ναλωτών της ελληνικής και παγκόσμιας αγο-
ράς. Οι στόχοι της εταιρείας, εξάλλου, προσαρ-
μόζονται σε κάθε εποχή, γεγονός που της εξα-
σφαλίζει τη μακροβιότητά της.

“Οι άμεσοι στόχοι μας εξαρτώνται από τις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Θα πρέπει τα
πλάνα μας να εναρμονίζονται με αυτό” εξηγεί ο
Αντώνης Τζίκας, Development & Marketing Di-
rector της ZANAE. “Πιστεύουμε ότι οι διατήρη-
ση της αναγνωρισιμότητας του Brand, σε αυτές
τις δύσκολες συνθήκες, έχει μεγάλη σημασία,
καθώς και η μεγιστοποίηση των πωλήσεων μας,
ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την θέ-
ση μας στις διεθνείς αγορές”.

INFO
Προϊόντα
Κονσέρβας:
Κονκασέ 
Τοματοπολτός
Έτοιμες Σάλτσες
Ετοιμα γεύματα:
Ντολμαδάκια
Φασόλια Γίγαντες
Άλλα προϊόντα:
Λαχανικά
Ελιές

S T O R Y
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Ούτε η πανδημία δεν σταμάτησε την ΖΑΝΑΕ 
Παραδοσιακές γεύσεις από την
Ελλάδα, με τη σφραγίδα ποιότητας
της ΖΑΝΑΕ -μιας αμιγώς ελληνικής
επιχείρησης- σερβίρονται σε
διαφορετικά μήκη και πλάτη του
κόσμου, καθώς η εταιρεία διαθέτει
ένα μεγάλο και διαρκώς
αναπτυσσόμενο, ενεργό δίκτυο
εξαγωγών.

Γ ερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία,
Βέλγιο, Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία, Σουη-
δία, Ιταλία, Ισπανία, Ρωσία, Βουλγαρία,

Σερβία, Αλβανία, Fyrom, Τσεχία, Κύπρος και
Ουκρανία είναι οι ευρωπαϊκές χώρες που
γεύονται τα προϊόντα της εταιρείας, ενώ εξαγω-
γές γίνονται και σε ΗΠΑ, Καναδά, Μέση Ανατο-
λή, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία και Ν.
Αφρική.

“Οι εξαγωγές ακολουθούν πολύ έντονη
ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία και έχουν
σχεδόν διπλασιαστεί. Αποτελούν δε μονίμως
τουλάχιστον το 45% του κύκλου εργασιών της
ΖΑΝΑΕ. Το 2019 ήταν η χρονιά που η εταιρεία
πέτυχε τον ιστορικά υψηλότερο κύκλο εργα-
σιών και τις υψηλότερες εξαγωγές” τονίζει ο κ.
Τζίκας και επισημαίνει:

“Με αυτήν την παρακαταθήκη στοχεύσαμε
υψηλότερα για το 2020 και, παρά τις αντίξοες
συνθήκες, που προκάλεσε η πανδημία, κατα-
φέραμε να ξαναπροσεγγίσουμε την επιτυχία

του 2019. Επαναπροσδιορίζοντας τους στό-
χους μας για το 2021, εκτιμούμε ότι οι εξαγω-
γές θα συνεχίσουν να έχουν πρωταρχική σημα-
σία στο μείγμα του κύκλου εργασιών της εται-
ρείας”.

Η ταυτότητα του Brand
“Από το 1930 αλλάξανε και αλλάξαμε πολ-

λά. Εκτός από τις αξίες μας” είναι το μότο της
εταιρείας, που δηλώνει, ίσως και το μυστικό της
επιτυχίας της. “Η αλήθεια είναι ότι τα εμπορικά
χαρακτηριστικά της ταυτότητας του Brand μετα-
βλήθηκαν κατά την διάρκεια των τελευταίων 90
χρόνων, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.
Αυτό που έμεινε αναλλοίωτο είναι η προσήλω-
ση στις βασικές αξίες της ZANAE που είναι η
ποιότητα, η υψηλού επιπέδου συνθήκες παρα-
γωγής, το άριστο εργασιακό περιβάλλον και η
καινοτομία” εξηγεί ο  Development & Marke-
ting Director της εταιρείας. 

Και με την πράσινη βούλα
Η ανώτερη ποιότητα των προϊόντων της

εταιρείας, για την οποία εξάλλου έχει κερδίσει
και διεθνή βραβεία, δεν είναι το μόνο ατού,
αφού η ΖΑΝΑΕ διακρίνεται και για τον σεβασμό
της προς τη φύση. Κάθε προϊόν φέρει το σύμβο-
λο της "Πράσινης βούλας" (Der Grüne Punkt),
του ευρωπαϊκού προγράμματος που επιβρα-
βεύει τις επιχειρήσεις με οικολογική συνείδηση
και χαρίζει το σήμα του μόνο σε συσκευασίες
ανακυκλώσιμες και φιλικές προς το περιβάλ-
λον.

INFO
Κύκλος εργασιών 
2018
31,22 εκατ. ευρώ
2019
33,22 εκατ. Ευρώ
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«Μύλοι Λούλη»: Δυναμική παρουσία στη 
διεθνή έκθεση Gulfood 2021 στο Ντουμπάι
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Η «Μύλοι Λούλη» και η «Kenfood»
συμμετείχαν, για έκτη συνεχή
χρονιά, στη διεθνή έκθεση Gulfood
2021 στο Ντουμπάι, όπου
παρουσίασαν τα προϊόντα τους και
τις καινοτομίες πίσω από αυτά.

Σ την έκθεση, οι επισκέπτες του περιπτέ-
ρου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
από την εξειδικευμένη ομάδα της Μύλοι

Λούλη - Kenfood για τις πρωτοποριακές λύσεις
και τα αποκλειστικά πλεονεκτήματα που προ-
σφέρει η εταιρεία στη ζαχαροπλαστική και την
αρτοποιία. Ενώ, παράλληλα, οι τεχνικοί της
εταιρείας παρουσίασαν μέσω live επιδείξεων
στο κοινό τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους.

Η Gulfood αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση
Τροφίμων και Ποτών, η οποία φέτος πραγματο-
ποιήθηκε για 25η χρονιά και υποδέχτηκε περισ-
σότερους από 5.000 εκθέτες και φιλοξένησε
120 περίπτερα. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν
νέες υπηρεσίες και προϊόντα από οκτώ τομείς
της πρωτογενούς αγοράς.

Λίγα λόγια για τη «Μύλοι Λούλη»

Η εταιρεία σήμερα δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα και τη Βουλγαρία με τέσσερις υπερσύγ-
χρονες μονάδες παραγωγής στη Σούρπη, το
Κερατσίνι, τη Θήβα και το Toshevo, κατέχοντας
την 1η θέση στην ελληνική αλευροβιομηχανία
σε αλέσεις, πωλήσεις και τεχνολογία.

Προσφέρει στους πελάτες της πάνω από

170 τελικά προϊόντα αλεύρων, εξασφαλίζοντας
έτσι, τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων ιδανική
να καλύψει όλες τις ανάγκες του επαγγελματία.

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει μια πλήρη
γκάμα προϊόντων πρώτων υλών αρτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής καθώς και έτοιμων μειγμά-
των, με την επωνυμία Kenfood. 

Η εταιρεία απασχολεί 315 εργαζόμενους
και διαρκώς επενδύει σε νέα τεχνολογικά μέσα
και στην αναβάθμιση των εργοστασίων της
ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική και να κρα-
τάει την πρωτιά στην ελληνική αλευροβιομηχα-
νία.

Κέντρα διανομής

Η εταιρεία διαθέτει πέντε ιδιόκτητα κέντρα
διανομής: στη Μάνδρα (Αττική), στη Σούρπη
(Μαγνησία), στο Καλοχώρι (Θεσσαλονίκη), στο
Ποδοχώρι (Καβάλα) και στο Toshevo (Βουλγα-
ρία), τα οποία αποτελούν ένα άριστο δίκτυο δια-
νομής. 

Με σημεία διάθεσης προϊόντων ανά 200
χλμ., και με έναν άρτιο στόλο φορτηγών η εται-
ρεία έχει τη δυνατότητα να καλύπτει άμεσα και
απρόσκοπτα τις ανάγκες της αγοράς καθώς και
να εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσματικά τις
παραγγελίες των πελατών της από τον Έβρο μέ-
χρι την Κρήτη.

Τα κέντρα διανομής έχουν όλα τα απαραίτη-
τα πιστοποιητικά λειτουργίας (HACCP και ISO)
και πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές
αποθήκευσης και διάθεσης των προϊόντων.

INFO
315: οι εργαζόμενοι
που απασχολούνται
στην εταιρεία
5: τα ιδιόκτητα
κέντρα διανομής
της
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Τα ζυμαρικά ΜΑΚΒΕΛ και
τα εκπαιδευτήρια ΙΕΚ Δέλτα
360° συνεργάζονται με στόχο
τη δημιουργία εξειδικευμένων
επαγγελματιών στο χώρο της
γαστρονομίας. Οι σπουδαστές
Μαγειρικής, θα έχουν στη διά-
θεση τους τα προϊόντα ΜΑΚ-
ΒΕΛ για να εκπαιδευτούν σε
ποικίλες συνταγές, στο πλαί-
σιο της επαγγελματικής κα-
τάρτισης τους στα υπερσύγ-
χρονα εργαστήρια του ΙΕΚ. Η
συνεργασία περιλαμβάνει επι-
πρόσθετα, διοργάνωση θεμα-
τικών σεμιναρίων, master-
classes ζυμαρικών από τους
ειδικούς των ζυμαρικών ΜΑΚ-
ΒΕΛ, αλλά και εκπαιδευτική
επίσκεψη στο σύγχρονο εργο-
στάσιο της EURIMAC AE, όπου
παράγονται τα ζυμαρικά ΜΑΚ-
ΒΕΛ, στο Κιλκίς.

Λουξ: Στηρίζει την καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ»

ΜΑΚΒΕΛ: Στρατηγική συνεργασία με τα ΙΕΚ Δέλτα 360°

Η Λουξ ενισχύει τον πολλαπλασιασμό των μηνυμάτων της καμπάνιας
«ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον τερματισμό της

παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και στηρίζει το έργο της βουλευτή Έλε-
νας Ράπτη για την προστασία των παιδιών.

Μέσα από τα ενημερωτικά εργαλεία της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» πα-
ρέχεται ενημέρωση γονέων, πρόσβαση σε γραμμή βοήθειας, παροχή εκπαι-
δευτικού υλικού, συνεργασία με αρμόδιους φορείς και οργανισμούς εξειδι-
κευμένους στην προστασία του παιδιού και των δικαιωμάτων του.

ΕΖΑ: Νέο μέλος στο ΔΣ 
ο Γρ. Αντωνιάδης

Νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου
της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης εξελέ-
γη ο Γρηγόρης Αντωνιάδης κατά την πρό-
σφατη συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας. 

Έτσι, το ΔΣ της ΕΖΑ αποτελείται πλέον
από τους: Αθ. Συριανό (πρόεδρο), Γ. Κανακά-
ρη (CEO), Ν. Κούλη, Ι. Καλαντζή, Αλ. Κατσου-
ρίδη, Π. Οικονόμου, Γ. Αντωνιάδη.



Στην 36η θέση βρίσκεται η
Ελλάδα μεταξύ 58 χωρών από
όλο τον κόσμο ως προς την τιμή
της μπύρας στον Παγκόσμιο Δεί-
κτη Μπύρας 2021, τον οποίο συ-
νέταξε η Expensivity. Ειδικότε-
ρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του
δείκτη, στα ελληνικά σούπερ
μάρκετ ένα κουτάκι μπύρας των
330ml στοιχίζει 1,12 δολάρια,
ενώ η ίδια ποσότητα σε ένα μπαρ
ξενοδοχείου κοστίζει 7,3 δολά-
ρια, με τη μέση τιμή να προσδιο-
ρίζεται στα 4,25 δολάρια. Όσον
αφορά στη μέση κατανάλωση
ανά έτος, αυτή υπολογίζεται για
τη χώρα μας σε 194,73 μπύρες
κατά κεφαλή, επίδοση που τοπο-
θετεί την Ελλάδα στην 28η θέση
της λίστας. Αντίθετα, σε ψηλότε-
ρη θέση βρίσκεται η χώρα μας
ως προς τη μέση δαπάνη για
μπύρες ετησίως, καθώς κατα-
τάσσεται 22η με 827,89 δολάρια
κατά κεφαλή.

Philosofish: Ανοίγει ο δρόμος για τις εγκαταστάσεις της Ρολάτα

Πόση μπύρα καταναλώνεται στην Ελλάδα

Το δρόμο για την εκμετάλλευση
της θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμά-
των στη θέση Τάπια της Στυλίδας, η
οποία ανήκε στην Ρολάτα Ιχθυοκαλ-
λιέργειες, την οποία απέκτησε στο
πλαίσιο της απόφασης της ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής Ανταγωνισμού η Philo-
sofish από τη Σελόντα, ως υποχρέωση
της δεύτερης κατά την διαδικασία εξα-
γοράς της από τις Amera και Mudabala

ανοίγει σχετική απόφαση της Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στε-
ρεάς Ελλάδας. Επί της ουσίας η από-
φαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
έρχεται να τροποποιήσει το προϋπάρ-
χον καθεστώς βάσει του οποίου το δι-
καίωμα εκμετάλλευσης της θαλάσσιας
έκτασης είχε η Ρολάτα Ιχθυοκαλλιέρ-
γειες, επιφορτίζοντας ταυτόχρονα με
τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέ-

ουν και από την νομοθεσία την νέα
ιδιοκτήτρια των εγκαταστάσεων, Philo-
sofish. 

Να σημειωθεί ότι η Philosofish και
οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες
διατηρούν συνολικά 27 πάρκα ιχθυο-
καλλιέργειας που βρίσκονται στην
Κεντρική Ελλάδα και συγκεκριμένα
στην Εύβοια και στη Φθιώτιδα καθώς
και στα Δωδεκάνησα. 
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Μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα
στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσ-
σαλονίκης και το Διεθνές Κέντρο Ψη-
φιακού Μετασχηματισμού και Ψηφια-
κών Δεξιοτήτων της Cisco ενέκρινε
ομόφωνα, κατά την χθεσινή του συνε-
δρίαση του ΔΣ του ΕΕΘ.

«Το μνημόνιο αποτελεί μία θαυμά-
σια ευκαιρία για το ΕΕΘ να συμμετέχει
στις εξελίξεις που θα φέρουν το αύριο
στην επιχειρηματικότητα και την καινο-
τομία», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρό-
εδρος Μιχάλης Ζορπίδης.

Αυτό, όπως εξήγησε ο Άκης Πού-
λακας, πρόεδρος της Επιτροπής Νεα-
νικής Επιχειρηματικότητας και Νεο-
φυών επιχειρήσεων, που έκανε τις
επαφές και την προετοιμασία για το
μνημόνιο, έχει ως σκοπό την προώθη-
ση της συνεργασίας και την ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας μέσω της ενί-
σχυσης του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού και καινοτόμων προγραμμάτων.
Προβλέπει κοινές δράσεις για την ανά-
πτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πιλο-
τικών προγραμμάτων και τεχνολογι-
κών λύσεων που σκοπό έχουν την υιο-

θέτηση καινοτόμων πρακτικών και την
ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού.

Βασικός σκοπός είναι η στήριξη των
νεοφυών επιχειρήσεων, μελών του

επιμελητηρίου μας καθώς και η ενί-
σχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων μα-
θητών, φοιτητών, ανέργων και επαγ-
γελματιών, που επιθυμούν να αποκτή-
σουν εφόδια εξειδίκευσης.

Ημερίδα από το Επιμελητήριο Αργολίδας

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: Μνημόνιο συνεργασίας με Cisco

Το Επιμελητήριο Αργολί-
δας σε συνεργασία με το 11ο
Περιφερειακό τμήμα Πελο-
ποννήσου του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας
διοργανώνουν διαδικτυακή
ημερίδα με θέμα: «MyData»
(Ηλεκτρονικά Βιβλία) - Οι
Υποχρεώσεις των Επιχειρή-
σεων και η Λειτουργία της
Πλατφόρμας.

Η σημαντική αυτή ενημέ-
ρωση για τις νέες υποχρεώ-
σεις των επιχειρήσεων, θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρ-
τη 3 Mαρτίου 2021 στις 7:00
μ.μ. μέσω της πλατφόρμας
zoom, δωρεάν.

Εισηγητής θα είναι ο κ.
Νιφορόπουλος Κωσταντί-
νος, Ορκωτός Ελεγκτής Λο-
γιστής, συγγραφέας Λογιστι-
κών και Φορολογικών βι-
βλίων, συνεργάτης και αρ-
θρογράφος στην φορολογι-
κή και λογιστική πύλη - ιστο-
σελίδα ενημέρωσης
«www.taxheaven.gr».
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ΣΕΒ: Πέντε πρακτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Τα οφέλη των ψηφιακών
τεχνολογιών πολλαπλασιάζουν τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των
γραμμών εφοδιασμού, με συνεχή
ροή πληροφοριών σε πραγματικό
χρόνο, όπως επεσήμαναν οι
ομιλητές στο εργαστήριο που
διοργάνωσε ο ΣΕΒ με θέμα:
«Ψηφιακές Εφοδιαστικές
Αλυσίδες».

Σ την συζήτηση με κεντρικό ομιλητή τον
Andy Hancock, Global VP της SAP, Cen-
ter of Excellence Digital Supply Chain,

συμμετείχαν ανώτερα διοικητικά στελέχη από
τις ΗΠΑ, την Ελβετία, την Ολλανδία, τη Φινλαν-
δία, την Πολωνία αλλά και την Ελλάδα.

Οι πεντε πρακτικές

Οι ομιλητές ανέδειξαν πέντε πρακτικές που
πρέπει να ακολουθήσουν οι ελληνικές εμπορι-
κές και βιομηχανικές επιχειρήσεις για να βελ-
τιώσουν την αποτελεσματικότητα των δικτύων
εφοδιασμού, να μειώσουν το κόστος και να αν-
ταποκρίνονται ταχύτερα στις χρονικές απαιτή-
σεις παράδοσης προϊόντων:

1. Ψηφιοποίηση των διεπαφών με συνεργά-
τες και προμηθευτές ώστε το σύνολο των επι-
χειρηματικών λειτουργιών (πριν και μετά την
παραγωγή) να ανταλλάσσει πληροφορίες σε
πραγματικό χρόνο. Η λήψη αποφάσεων πλέον
πρέπει να γίνεται βάσει των δεδομένων που πα-
ράγονται στο σύνολο του δικτύου εφοδιασμού.

2. Νέες τεχνολογίες όπως τεχνητή νοημο-
σύνη, ΙοΤ, RFID, ρομποτικοί αυτοματισμοί
(RPA), επαυξημένη πραγματικότητα, μηχανική

όραση, κτλ. βρίσκουν εφαρμογή και αξιοποί-
ηση στα δίκτυα εφοδιασμού γιατί δίνουν άμεσες
λύσεις σε πραγματικό χρόνο στους εργαζόμε-
νους και τις επιχειρήσεις. Έτσι έχουν ταχεία
απόσβεση κόστους.

3. Η ψηφιοποίηση μπορεί να βοηθήσει τις
μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν ταχύτε-
ρα λόγω της πολλαπλάσιας παραγωγικότητας
των δικτύων εφοδιασμού τους σε σύντομο χρό-
νο.

4. Απαραίτητη η συν-επένδυση στον ανθρώ-
πινο παράγοντα, παράλληλα με τις τεχνολογίες.
l Ο επενδυτικός σχεδιασμός να ξεκινά με δοκι-
μές και πιλοτικά έργα, τα οποία θα αξιολογούν-
ται συνεχώς. Δεν είναι πάντως αναγκαία προ-
ϋπόθεση η διάθεση υψηλού προϋπολογισμού.

Αναγκαίος ο μετασχηματισμός
Μιλώντας στην έναρξη του εργαστηρίου, ο

Καλλίνικος Καλλίνικος, μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ,
επικεφαλής της Επιτροπής Εφοδιαστικής Αλυ-
σίδας και Υποδομών στον ΣΕΒ και διευθύνων
σύμβουλος της Goldair Cargo, σημείωσε: «Οι
πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας ανέ-
τρεψαν το μοντέλο λειτουργίας πολλών επιχει-
ρήσεων, συνεπακόλουθα και της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Παρά τη δυσχέρεια του μεταφορικού
έργου, την αναπόφευκτη επιμήκυνση των χρό-
νων παράδοσης αλλά και τις αυξημένες απαιτή-
σεις παράδοσης λόγω στροφής στο ηλεκτρονι-
κό εμπόριο, τα δίκτυα εφοδιασμού άντεξαν. Εί-
ναι όμως σαφές ότι για να βελτιώσουν την από-
δοσή τους, πρέπει να μετασχηματιστούν. Ο
συνδυασμός σύγχρονων τεχνολογιών, κατάλ-
ληλων υποδομών αποθήκευσης και νέων μέ-
σων μεταφοράς μπορεί να μειώσει σημαντικά
τους χρόνους παράδοσης προϊόντων και πρώ-
των υλών».

INFO
50: κλαδικούς και
περιφερειακούς
συνδέσμους
εκπροσωπεί ο ΣΕΒ
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Όταν η αγαπημένη σου σοκολάτα
ΙΟΝ σου δίνει 20% πρωτεΐνη, τότε έχεις
βρει το αγαπημένο σου σνακ, αλλά και το
“κίνητρο” για τη νέα αθλητική σου δρα-
στηριότητα! 20% Πρωτεϊνη, 100% ΙΟΝ
για τρεις απολαυστικές, μπάρες πρωτεΐ-
νης :

• ΙΟΝ Protein Φουντούκι: Σοκολάτα
γάλακτος με nougat φουντουκιού και
crisp rice.

• ΙΟΝ Protein Καρύδα: Σοκολάτα γά-
λακτος με nougat καρύδας και crisp rice.

• ΙΟΝ Protein Κακάο: Πλούσια γεύση
nougat κακάο με σοκολάτα γάλακτος και
crispies.

Οι αγαπημένες σου ΙΟΝ Protein Bars
έχουν το δικό τους Facebook Group!
Κλικ εδώ για νέα, διαγωνισμούς και απο-
λαυστικά προϊόντα! Μάθε περισσότερα!

Σήμερα, η ΙΟΝ, μία επιχείρηση 100%
ελληνική, μεγαλώνει, εξελίσσεται, σέβε-
ται τις αξίες της και δημιουργεί νέες ευ-
καιρίες, αποδεικνύοντας ότι η επιχειρη-
ματικότητα στην Ελλάδα έχει ιστορία, αλ-
λά και μέλλον. Με τρεις υπερσύγχρονες
μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα, με
περίπου 950 εργαζομένους και με κύκλο

εργασιών πάνω από 110 εκ. ευρώ ετη-
σίως, η ΙΟΝ κατατάσσεται στις 60 μεγα-
λύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με πί-
στη στις αξίες της, φροντίζει να καινοτο-

μεί μέσα από τα προϊόντα της, αλλά και
μέσω της υπεύθυνης στάσης απέναντι
στο περιβάλλον, στους εργαζομένους
και στην κοινωνία.

Βιολογικά ζελεδάκια Black Forest

ΙΟΝ Protein σε 3 τύπους

Τα βιολογικά ζελεδάκια Black Fo-
rest παράγονται στις ΗΠΑ. είναι μαλα-
κά, χωρίς λιπαρά και διατίθενται σε μια
ποικιλία από φρουτώδεις γεύσεις. Είναι
φτιαγμένα από αληθινό χυμό και φυσι-
κά χρώματα από χυμούς φρούτων και
λαχανικών. Είναι χωρίς GMO’s και χω-
ρίς γλουτένη με γεύση από φυσικές πη-
γές. Διατίθενται στην αγορά στους τύ-
πους BLACK FORREST Ζελεδάκια Or-
ganic Gummy Bears και BLACK FOR-
REST Ζελεδάκια Organic Gummy
Worms σε συσκευασίες των 130 γραμ-
μαρίων. Κυκλοφορούν από την εται-
ρεία Σαντίκος που δραστηριοποιείται
από το 2005 με σκοπό την εισαγωγή και
διανομή υψηλής ποιότητας, καινοτό-
μων τροφίμων. Τα προϊόντα διανέμον-
ται σε σημεία πώλησης όπως: σούπερ
μάρκετ, καταστήματα τροφίμων, delica-
tessen, ζαχαροπλαστεία, κάβες, βιολο-
γικά μαγαζιά, φαρμακεία, καφέ, εστια-
τόρια, ξενοδοχεία. Στόχος της εταιρείας
είναι να προσφέρει υψηλά επίπεδα εξυ-
πηρέτησης και υποστήριξης, τόσο
στους πελάτες όσο και στους προμη-
θευτές της.



Το ρόφημα Starbucks Caramel Mac-
chiato αποτελεί ένα μείγμα από καφέ
espresso, κρεμώδες γάλα και γλυκιά κα-
ραμέλα. Κυκλοφορεί στην αγορά από
την Arla Foods που έχει παρουσιάσει
στην Ελλάδα τα γνωστά, έτοιμα προς κα-
τανάλωση (RTD) ροφήματα παγωμένου
καφέ Starbucks Chilled Classics, Star-
bucks Frappuccino και Starbucks Dou-
bleshot, σε συνεργασία με την εταιρεία
Starbucks. Πλέον οι λάτρεις του καφέ
Starbucks έχουν τη  δυνατότητα να
βρουν το αγαπημένο τους ρόφημα στα
ψυγεία των σούπερ μάρκετ, καθώς και
σε επιλεγμένα μικρότερα σημεία πώλη-
σης όπως περίπτερα, mini market, κ.α.
σε όλη την Ελλάδα και να απολαύσουν
κάθε γουλιά του όπου και αν βρίσκονται.
Τα παγωμένα ροφήματα καφέ Starbucks
Chilled Classics, είναι διαθέσιμα σε πέν-
τε διαφορετικές γεύσεις ροφημάτων πα-
γωμένου καφέ σε συσκευασία κύπελλο
220ml, o καφές Starbucks Doubleshot
διατίθεται σε κουτάκι αλουμινίου 200ml,
ενώ το Starbucks Frappuccino διατίθεται
σε πρακτική γυάλινη συσκευασία 250ml.
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Νέο οικογενειακό παγωτό Κρι Κρι

Ρόφημα Starbucks Caramel Macchiato

Ένα οικογενειακό παγωτό σε
πρακτική συσκευασία 3 λίτρων έχει
κυκλοφορήσει στην αγορά από την
γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι. Πρό-
κειται για τον γευστικό συνδυασμό
βανίλια, φράουλα, πραλίνα και μπι-
σκότο που είναι κατάλληλος για κά-
θε ηλικιακή ομάδα. Σύμφωνα με την
εταιρεία, η πλούσια πραλίνα συναν-
τά την ακαταμάχητη γεύση βανίλιας
και μπισκότου, που σε συνδυασμό
με τη δροσιστική γεύση της φράου-
λας, απογειώνουν την απόλαυση!
Διατίθεται σε οικογενειακό μέγεθος
που διαρκεί, πάντα με 50% περισ-
σότερο παγωτό δωρεάν. Το εργο-
στάσιο παγωτού της Κρι Κρι είναι
εξοπλισμένο με τις πιο εξελιγμένες
και σύγχρονες γραμμές παραγω-
γής, που επιτρέπουν ετήσια παρα-
γωγική δυνατότητα 100 εκατ. μερί-
δων για τη σεζόν του παγωτού. Δια-
θέτει αυτόματες γραμμές παραγω-
γής που καλύπτουν όλους τους τύ-
πους παγωτών: παγωτά με ξυλολα-
βή, πυραύλους, κύπελλα, οικογε-
νειακά κι επαγγελματικά. 
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Η φέτα ΧΩΤΟΣ είναι προϊόν
Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης (Π.Ο.Π.), η οποία πα-
ράγεται από 100% φρέσκο ελληνι-
κό παστεριωμένο αιγοπρόβειο γά-
λα. Έχει ευχάριστη γεύση, όχι ιδιαί-
τερα αλμυρή, ελαφρώς υπόξινη και
με πλούσιο άρωμα. Η υφή της είναι
μέτρια προς σκληρή, συμπαγής και
δε θρυμματίζεται. Ο χρόνος ωρί-
μανσής της είναι τουλάχιστον 2-3
μήνες από την ημερομηνία παρα-
γωγής. Το σημαντικότερο χαρα-
κτηριστικό της είναι η σταθερή της
γεύση και ποιότητα, για την οποία
έχει βραβευθεί με το London Gol-
den World Quality Prize. Χρησιμο-
ποιείται ως ορεκτικό ή συνοδευτικό
σε κύρια πιάτα και σαλάτες, ανάμε-
σα σε μια μεγάλη ποικιλία μεσογει-
ακών φαγητών. Κυκλοφορεί και σε
επανασφραγιζόμενη αεροστεγή
συσκευασία των 220gr με έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο και βότανα.

Ενεργειακό ποτό Lucozade σε 3 γεύσεις

Φέτα ΧΩΤΟΣ με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και βότανα

Το Lucozade αποτελεί
ένα από τα πρώτα ενεργει-
ακά ποτά που κυκλοφόρη-
σαν στην ελληνική αγορά.
Είναι το αναψυκτικό που
αναπληρώνει άμεσα ενέρ-
γεια, έτσι ώστε να μπορού-
με να απολαύσουμε τις
προκλήσεις μιας δραστή-
ριας ημέρας. Σήμερα στην
ελληνική αγορά κυκλοφο-
ρεί σε 3 γεύσεις, Orange,
Lemonade και Pink lemo-
nade, ενώ αναμένεται σύν-
τομα να προστεθούν και νέ-
ες γεύσεις από το πλούσιο
portfolio της διεθνούς αυ-
τής μάρκας. Το Lucozade
με τη μοναδική σύνθεση
γλυκόζης που περιέχει, τον
φυσικό χυμό αλλά και την
απαραίτητη περιεκτικότητα
σε καφεΐνη, αναπληρώνει
τη χαμένη ενέργεια γρήγο-
ρα, τονώνει τον οργανισμό
και ενισχύει σωματικά και
πνευματικά τις επιδόσεις
του.

Καστανό ρύζι ΩΜΕΓΑ
Η εταιρεία ΩΜΕΓΑ έχει εμπλουτίσει τη

γκάμα των ρυζιών SPECIAL με ένα καστανό
ρύζι ακολουθώντας τις σύγχρονες διατροφι-
κές τάσεις. Το καστανό ρύζι είναι κατάλληλο
για τους ακόλουθους της υγιεινής διατροφής
καθώς είναι πλούσιο με μαγνήσιο, μαγγάνιο,
και βιταμίνες, και όπως όλα τα ρύζια και τα
όσπρια, δεν περιέχει γλουτένη. Είναι ιδανικό
για απώλεια βάρους, έχει υψηλή περιεκτικό-
τητα σε ίνες, λειτουργεί κατά του διαβήτη και
είναι από τις ιδανικότερες τροφές για παιδιά.
Το καστανό ρύζι ΩΜΕΓΑ, επιλέγεται από τις
καλύτερες σοδειές , συσκευάζεται κάτω από
τις αυστηρότερες προδιαγραφές και είναι
διαθέσιμο σε όλα τα supermarket.




