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Τ α τελευταία χρόνια μια με-
γάλη γκάμα σε προϊόντα
καφέ έχουν πάρει θέση στα

ράφια των σούπερ μάρκετ, προ-
κειμένου να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις του αγοραστικού κοι-
νού. Ειδικά στην κατηγορία του
καφέ, οι σύγχρονοι καταναλωτές
αναζητούν προϊόντα υψηλής ποι-
ότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της αγοράς, οι επικρατούσες τά-
σεις τα τελευταία χρόνια είναι η
αυξημένη ζήτηση για premium
κωδικούς και για κάψουλες και
pods. Κι ενώ μέχρι πρόσφατα ο

espresso και κυρίως οι κάψουλες
βρίσκονταν στο κέντρο του ενδια-
φέροντος, οι πελάτες των μικρό-
τερων καταστημάτων και των σού-
περ μάρκετ έχουν αρχίσει σταδια-
κά να αναζητούν όλο και περισσό-
τερο premium και διαφοροποι-
ημένα προϊόντα καφέ, όπως κωδι-
κούς 100% Arabica και μονοποι-
κιλιακούς καφέδες. Η μεταβολή
αυτή που παρατηρείται οφείλεται
κυρίως στις υψηλές απαιτήσεις
των millennials και Generation X,
που εμφανίζονται ιδιαιτέρως
απαιτητικοί με βαθιά γνώση του

αντικειμένου, καθώς ενημερώ-
νονται συστηματικά και διαθέτουν
το προφίλ του συνειδητοποιημέ-
νου καταναλωτή. Η τάση αυτή
φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και το
επόμενο χρονικό διάστημα, οδη-
γώντας στην ουσία σε μετατόπιση
της κατανάλωσης σε πιο μοντέρ-
νες κατηγορίες και προϊόντα κα-
φέ. Στο πλαίσιο αυτό, οι βιομηχα-
νίες που δραστηριοποιούνται
στην κατηγορία, λανσάρουν διαρ-
κώς κωδικούς που ανταποκρίνον-
ται στις υψηλότερες απαιτήσεις
του αγοραστικού κοινού.
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Καφέ υψηλών προδιαγραφών
επιλέγουν οι νεότεροι καταναλωτές



H ενεργειακή αναβάθμιση
του κτιριακού αποθέματος
της χώρας, κυρίως μέσω του
προγράμματος
«Εξοικονομώ», ο
εκσυγχρονισμός της
επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, ο ψηφιακός
μετασχηματισμός του
κράτους και οι ιδιωτικές
επενδύσεις θα
απορροφήσουν τη μερίδα
του λέοντος από τον
προϋπολογισμό του εθνικού
σχεδίου ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας, που θα
καταθέσει η ελληνική
κυβέρνηση στις 15 Απριλίου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τ ο σχέδιο, θα
χρηματοδο-
τηθεί με τα

18,2 δισ. ευρώ των
επιδοτήσεων και τα
12,7 δισ. των δανεί-
ων του Ταμείου
Ανάκαμψης, ενώ
θα συμπληρωθεί
από ιδιωτικά κεφά-
λαια για να κινητο-
ποιήσει συνολικά
57,4 δισ. ευρώ. Στη
λίστα της ελληνικής
κυβέρνησης περι-
λαμβάνεται μια λί-
στα 170 έργων και
μεταρρυθμίσεων
που απαντούν σε πλήθος αναγκών της
ελληνικής οικονομίας, φιλοδοξώντας
να συμβάλουν στην αλλαγή του παρα-
γωγικού της προτύπου. Μεταξύ των
έργων περιλαμβάνονται έργα που
περνούν την Ελλάδα στην ψηφιακή
εποχή, όπως τα δίκτυα 5G σε αυτοκι-
νητοδρόμους και η ψηφιακή διασύν-
δεση των νησιών, αλλά και αστικές
αναπλάσεις, όπως στον Ελαιώνα και
στο Τατόι, ή έργα που χρονίζουν,
όπως η ψηφιοποίηση των αρχείων του
κράτους, εξασφάλισαν την πολύτιμη
χρηματοδότηση. Οι οδικοί άξονες
έμειναν εκτός, με εξαίρεση τον Βόρειο
Οδικό Αξονα Κρήτης και τον Ε65.

Στόχοι
Στόχος της αξιοποίησης των πόρων

του Ταμείου Ανάκαμψης είναι η δημι-
ουργία 180.000 θέσεων εργασίας έως
το 2026, ενώ το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 7
ποσοστιαίες μονάδες και οι ιδιωτικές
επενδύσεις τουλάχιστον 20%. 

Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέ-
πει ότι τα δάνεια του κράτους θα καλύ-
πτουν το πολύ το 50% της αξίας του έρ-
γου, ενώ κατά μέσον όρο υπολογίζεται
ότι η κρατική συμμετοχή θα φτάνει στο
40%. Το υπόλοιπο θα καλύπτεται από
τραπεζική χρηματοδότηση κατά τουλά-
χιστον 30% και ίδια κεφάλαια των
επενδυτών κατά τουλάχιστον 20%.

Η χρηματοδότηση προβλέπεται να
διαρκεί 8-12 χρόνια, ενώ θα υπάρχει
περίοδος χάριτος 2-3 χρόνια, πριν από
την έναρξη αποπληρωμής του δανεί-
ου. Επομένως, οι επιχειρήσεις που θα
πάρουν φέτος δάνειο δεν θα αρχίσουν
να το αποπληρώνουν πριν από το

2023-2024. Το αί-
τημα για τη χρημα-
τοδότηση θα το
υποβάλουν οι εμ-
πορικές τράπεζες
και οι ευρωπαϊκοί
χρηματοδοτικοί
οργανισμοί (ΕΙΒ,
EBRD, EIF) και θα
συγχρηματοδο-
τούν τις επενδύ-
σεις με ίσους
όρους με το Δημό-
σιο (paripassu).
Σημειώνεται ότι οι
επενδύσεις θα
πρέπει να ικανο-
ποιούν ένα τουλά-

χιστον από τα εξής πέντε κριτήρια επι-
λεξιμότητας: πράσινη ανάπτυξη, ψη-
φιακή ανάπτυξη, εξωστρέφεια, καινο-
τομία, μεγέθυνση μέσωσυγχωνεύσε-
ων,εξαγορών και συνεργασιών. Το
σχέδιο αναπτύσσεται σε 4 άξονες, σύμ-
φωνα και με τις κατευθύνσεις της Ευ-
ρωπαïκής Επιτροπής.

Περισσότερους premium
κωδικούς και διαφοροποι-
ημένα προϊόντα καφέ,
όπως κωδικούς 100% Ara-
bica και μονοποικιλιακούς
καφέδες, αναζητούν στα
καταστήματα οι νεότεροι
καταναλωτές, οι οποίοι εμ-
φανίζονται ιδιαιτέρως
απαιτητικοί στη συγκεκρι-
μένη κατηγορία.

Θύμιος Κτενίδης 
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INFO
Έργα και δράσεις που
μπορούν να ενισχύσουν
πολλαπλασιαστικά τη
δυναμική της οικονομίας 
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Τι ισχύει για την παράταση
των εμπορικών μισθώσεων

Ολιγόμηνη παράταση των
μισθώσεων εμπορικών
επαγγελματικών ακινήτων, δίνει
σχετική διάταξη της κυβέρνησης,
έτσι ώστε να μην καταστραφούν οι
επιχειρήσεις, ωστόσο, απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η πληρωμή του
μισθώματος.  

Δ ικαίωμα παράτασης έχουν όσοι μισθω-
τές ή και υπομισθωτές το δηλώσουν εγ-
γράφως προς τους ιδιοκτήτες μέσα σε

ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου, και
με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της δήλω-
σης θα είναι απολύτως συνεπείς στις υποχρεώ-
σεις τους, δηλαδή δεν θα οφείλουν μισθώματα.
Συνεπώς όσοι οφείλουν μισθώματα θα πρέπει
να προβούν σε εξόφληση των οφειλών τους
προ της κοινοποίησης της έγγραφης δήλωσής
τους.  Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προ-
ϋποθέσεις, η δήλωση είναι υποχρεωτική για τον
ιδιοκτήτη και προσαυξάνει αντίστοιχα το χρόνο
διάρκειας της μίσθωσης. 

Οι επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας
λόγω κρατικής απόφασης, παίρνουν παράταση
για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της οι-
κονομικής τους δραστηριότητας, όπως αυτή
προκύπτει από τις κανονιστικές πράξεις που
έχουν εκδοθεί περί αναστολής δραστηριότη-
τας. Η παράταση των επαγγελματικών μισθώ-
σεων εφαρμόζεται αναδρομικά για το διάστημα

από τις 14/03/2020 και μετά, και καταλαμβάνει
όλες τις ενεργές μισθώσεις, καθώς και τις μι-
σθώσεις οι οποίες έληξαν μετά την 07/11.2020.

Προστασία
Οι διατάξεις που έφερε η κυβέρνηση παρέ-

χουν προστασία και στους ιδιοκτήτες και στους
ενοικιαστές. Η παράταση της διάρκειας της μί-
σθωσης γίνεται από τον μισθωτή, εφόσον το
επιθυμεί, με έγγραφη δήλωση του προς τον εκ-
μισθωτή εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευ-
ση του παρόντος και καθίσταται υποχρεωτική
για τον εκμισθωτή. Δικαιούχος παράτασης της
διάρκειας της επαγγελματικής μίσθωσης είναι
κάθε μισθωτής που πληροί τα κριτήρια της παρ.
1, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο της
δήλωσης της παρ. 3, δεν οφείλει κανενός εί-
δους μίσθωμα προς τον εκμισθωτή.

Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης λό-
γω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, αποτελεί αποκλειστικά
και μόνο αναπλήρωση του χρόνου αναστολής
της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρή-
σεων που έκλεισαν με κρατική εντολή και δεν
δημιουργεί οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και
υποχρεώσεις στα μέρη της σύμβασης επαγγελ-
ματικής μίσθωσης. Με το άρθρο 79 του ίδιου
νομοσχεδίου αναστέλλεται από τη δημοσίευση
του νόμου αυτού και έως τις 31/05/2021 κάθε
πράξη κατάσχεσης, πλειστηριασμού, και αναγ-
καστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδο-
ση ακινήτου.

INFO
Αναδρομικά 
η εφαρμογή από 
τις 14 Μαρτίου 2020 
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Η Palirria στο πλευρό 
των κατοίκων στο Μετόχι

Η ελληνική εταιρεία έτοιμων
γευμάτων Παλίρροια, βρέθηκε
δίπλα στους κατοίκους του ορεινού
χωριού Μετόχι Δίρφυος, του Δήμου
Κύμης - Αλιβερίου, στην Εύβοια, το
οποίο βρίσκεται το τελευταίο
διάστημα υπό το καθεστώς ολικού
lockdown.

Π ιο συγκεκριμένα, ενόψει της Σαρακοστής,
δόθηκαν περίπου 720 μερίδες ετοίμων
γευμάτων Παλίρροια, «ως ένδειξη αλλη-

λεγγύης για τους 280 αποκλεισμένους συναν-
θρώπους μας».

«Η στήριξη της τοπικής κοινωνίας της Εύβοιας,
αποτελεί βασικό μέλημα της ομάδας της Παλίρ-
ροια, της οποίας η κεντρική μονάδα εξακολουθεί
να βρίσκεται στην περιοχή» προσθέτει η εταιρεία.

«Η Παλίρροια βοηθά μέσω της προσφοράς
γευμάτων, όποτε και όπου χρειαστεί, αποδει-
κνύοντας εμπράκτως την ευαισθητοποίηση της
προς τον συνάνθρωπο!».

Λίγα λόγια για την Παλίρροια
Το 1957, ιδρύθηκε στα Πολιτικά Ευβοίας μια

ιδιωτική επιχείρηση κάτω από την προσωπική κα-
θοδήγηση του Αντώνη Σουλιώτη. Πρωταρχικός
σκοπός του ήταν η παραγωγή και η διανομή ελλη-
νικών, ποιοτικών, παραδοσιακών έτοιμων γευμά-
των, στην Ελληνική και Διεθνή αγορά. Η Παλίρ-
ροια Α.Ε. παρέμεινε μια προσωπική επιχείρηση
μέχρι το 1982, όπου έλαβε την εταιρική μορφή
που έχει σήμερα με τη συμμετοχή των γιων του
Αντώνη Σουλιώτη, Κώστα και Βασίλη.

Η αλλαγή αυτή έδωσε στην Παλίρροια νέα δυ-
ναμική και με μια σειρά από στρατηγικές κινήσεις

σε συνδυασμό με προσήλωση στην ποιότητα, σε-
βασμό στην παράδοση και έμφαση στην καινοτο-
μία κατάφεραν να κάνουν την Παλίρροια από μια
μικρή βιοτεχνία έναν σύγχρονο εξαγωγικό όμιλο
τροφίμων που διανέμει τα προϊόντα του σε περισ-
σότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Το 1989 ξεκίνησε η υλοποίηση ενός μακρό-
πνοου επενδυτικού σχεδίου με επενδύσεις σε
σύγχρονες και τεχνολογικά προηγμένες εγκατα-
στάσεις και νέα γραφεία το οποίο ολοκληρώθηκε
το 1992 με τη λειτουργία αυτών στα Πολιτικά Ευ-
βοίας.

Η νέα εποχή

Το 2000 μια νέα εποχή άρχισε για την Παλίρ-
ροια, όταν η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε τη
δημιουργία μιας καινούργιας σύγχρονης παραγω-
γικής μονάδας στη Βουλγαρία, με την επωνυμία
Palirria Bulgaria Ltd,ώστε να καταφέρει να αυξή-
σει περαιτέρω τις εξαγωγές της.

Από το 2010 και μετά η Παλίρροια εστίασε το
ενδιαφέρον της ακόμα περισσότερο στις εξαγω-
γές με αποτέλεσμα να καλύπτουν ολοένα και με-
γαλύτερο μέρος του συνολικού της τζίρου.

Σήμερα, η Παλίρροια είναι ο μεγαλύτερος Έλ-
ληνας εξαγωγέας έτοιμων γευμάτων και αποτελεί
το Νο1 παραγωγό Ντολμά στον κόσμο. Για το 2014
η συνολική παραγωγή της ανήλθε σε 17,500 τό-
νους και καθημερινά παράγονταν στο χέρι περισ-
σότερα από 1,400,000 ντολμαδάκια. Τα ντολμα-
δάκια Παλίρροια επαληθεύοντας την εξαιρετική
τους γεύση έχουν βραβευτεί από 2 διεθνείς οργα-
νισμούς, το International Quality Institute στις
Βρυξέλλες (Βραβείο Ανώτερης γεύσης) και το Fi-
ne Food στην Αγλλία (Βραβείο εξαιρετικής γεύ-
σης).

INFO
Το 1982 η Παλίρροια
έλαβε εταιρική μορφή
Δύο οι βραβεύσεις 
της από διεθνείς
οργανισμούς
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Η Barilla Hel-
las δηλώνει
αρωγός στις
ανάγκες της ελ-
ληνικής κοινω-
νίας στηρίζοντας
έμπρακτα τους
πληγέντες του
Δήμου Ελασσό-
νας και Τυρνά-
βου.

Σύμφωνα με
σχετική ανακοί-
νωση, η Barilla
Hellas προσέφε-
ρε στους κατοί-
κους, που δοκι-
μάζονται λόγω
του καταστροφι-
κού σεισμού,
6.000 μερίδες
ζυμαρικών συ-
νε ισφέροντας
ουσιαστικά στην
προσπάθεια κά-
λυψης των αναγ-
κών σίτισης.

Barilla Hellas: Προσφορά αλληλεγγύης στους σεισμόπληκτους

Αυξήθηκαν οι εξαγωγές 
τροφίμων και ποτών στη Γερμανία

Την προτροπή να συνεχίσουν να αυξάνονται οι ελληνικές εξαγωγές τροφί-
μων και ποτών προς τη Γερμανία, εξέφρασε ο Γερμανός πρέσβης, Έρνστ Ράι-
χελ, μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής και Τροφίμων Σπήλιο Λιβα-
νό.

Ο Έρνστ Ράιχελ χαρακτήρισε θερμή και ρεαλιστική τη συνάντηση με τον
Σπήλιο Λιβανό. Επίσης, επισήμανε πως ενάντια στην υφιστάμενη γενικότερ τά-
ση, οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών προς τη Γερμανία αυξήθηκαν
το 2020 σχεδόν 14%. 

Επιμελητήριο 
Κυκλάδων: Σύσκεψη 
με το υπ. Τουρισμού

Η στρατηγική του υπουργείου Τουρι-
σμού για τη γαστρονομία της Ελληνικής
Κουζίνας και οι συνέργειες που μπορούν
να αναπτυχθούν, συζητήθηκαν στην σύ-
σκεψη εργασίας μεταξύ της πολιτικής ηγε-
σίας του υπουργείου Τουρισμού και του
Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Βασικά θέματα της σύσκεψης ήταν το
άνοιγμα της τουριστικής σεζόν και τα νέα
πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας που
θα πρέπει να ακολουθηθούν, λόγω του κο-
ρονοϊού. 
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Το ελαιόλαδο QOPPA ανάμεσα
στα καλύτερα της Μεσογείου

Το Κορινθιακό ελαιόλαδο QOPPA
απέσπασε Ασημένιο Βραβείο για την
ποιότητά του και τη γεύση του, στο
διαγωνισμό τροφίμων και ποτών
"Μεσογειακών Βραβείων Γεύσης -
Med Taste awards 2021" στην
Αθήνα.

Α ναλυτικά, το Φεβρουάριο στην Αθήνα,
την πρώτη περίοδο αξιολόγησης των
δειγμάτων, ανάμεσα σε 228 δείγματα,

από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία και την
Ιταλία, το Qoppa διακρίθηκε για την ποιότητά
του.

Συνεχίζοντας την επίμονη προσπάθεια η οι-
κογένεια Θεοδώρου για να αναδείξει τα ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, κατέκτη-
σαν τη τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα
Olymp Health & Nutrition Awards 2020-2021,
κατατάσσοντας το Qoppa για πρώτη φορά σε
ένα εξαιρετικό πολυφαινολικό ελαιόλαδο.

Γιατί ξεχωρίζει
Το Qoppa είναι ένα αγουρέλαιο υψηλής ποι-

ότητας, πλούσιο σε υγειοπροστατευτικές και
θρεπτικές ουσίες - ένα άριστο παράδειγμα της
Ιπποκρατικής ιατρικής.

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε
πολυφαινόλες, διαθέτει τον χαρακτηρισμό
ισχυρισμού υγείας [HEALTH CLAIM], σύμφωνα
με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 432/ 2012 του
EFSA (European Food Safety Authority).

Το Qoppa  διαθέτει εξαιρετικά υψηλή περιε-
κτικότητα σε δύο από τις πιο κύριες φαινόλες,

την Ελαιοκανθάλη & την Ελαιασίνη, που διαθέ-
τουν σημαντική βιολογική δράση και σε αυτές
έχουν αποδοθεί αντιφλεγμονώδεις, αντιοξει-
δωτικές, καρδιοπροστατευτικές και νευροπρο-
στατευτικές ιδιότητες.

Το προϊόν παρουσιάζεται σε όμορφο γυάλι-
νο μπουκάλι των 500 ml με ιδιαίτερο ξύλινο
στοιχείο από πραγματικό ξύλο ελιάς. Το βρίσκε-
τε σε επιλεγμένα eshop στην Ελλάδα, στην Ολ-
λανδία, στη Γερμανία και την Ιταλία.

Το brand name
Το “Qoppa | Κόππα”, είναι γράμμα των

πρώιμων ελληνικών αλφαβήτων μεταξύ του π
και του ρ, που ισοδυναμούσε ηχητικά με το κ. Η
ιδέα για το brand name της επιχείρησης των
αδερφών Θεοδώρου, Φρόσω και Φιλιώ, πηγά-
ζει από το αρχαίο κορινθιακό νόμισμα, στο
οποίο ήταν αποτυπωμένος στην επιφάνειά του
ο Πήγασος, κύριο σύμβολο της αρχαίας Κορίν-
θου. 

Το «κόππα» σύμβολο Q, ήταν γράμμα των
πρώιμων ελληνικών αλφαβήτων, τοποθετημέ-
νο μεταξύ π και ρ. Ηχητικά ισοδυναμούσε με το
«κάππα» και χρησιμοποιούταν για να αποδώσει
τη μικρή διαφορά στην εκφορά πριν το Υ ή το Ο.
Δηλαδή το Q «κόππα» το συναντούσαμε πάντα
πριν από τα δύο προαναφερόμενα φωνήεντα.
Το «κόππα» διασώζεται σήμερα στο αγγλικό
γράμμα Q.

Το γράμμα αυτό συνδέθηκε με την Αρχαία
Κόρινθο, διότι το όνομα Κόρινθος στα πρώιμα
ελληνικά αλφάβητα γραφόταν ως QΟΡΙΝΘΟΣ
και το Q βρισκόταν στα αρχαία κορινθιακά τε-
τράδραχμα κάτω από τα πόδια του Πήγασου.

INFO
2020: Τα πρώτα
βραβεία του στο
διαγωνισμό LIOOC 
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Νέο κατάστημα Βενέτη 
1948 στην Κάτω Κηφισιά
Άλλο ένα κατάστημα Βενέτη 1948
άνοιξε τις πόρτες του στην Κάτω
Κηφισιά, στην οδό Ελαιών 35. Το
νέο κατάστημα εντάσσεται στο
αναπτυξιακό πρόγραμμα της
εταιρείας για το 2021, σύμφωνα με
το οποίο η εταιρεία προχωρά στη
λειτουργία νέων καταστημάτων ή τη
μετεγκατάσταση καταστημάτων της
σε νέα ακίνητα, στα οποία οι όροι
συνεργασίας και μίσθωσης θα είναι
προσαρμοσμένοι στα δεδομένα της
σημερινής κρίσης.

Προτάσεις για όλη τη μέρα
«Το νέο Βενέτη 1948 προσφέρει ολοκλη-

ρωμένες προτάσεις για όλη τη μέρα, με λαχτα-
ριστές πρωινές επιλογές, πλούσιες ποικιλίες
καφέ, φρέσκους χυμούς και σάντουιτς, επώνυ-
μα γλυκά και παγωτά, σπιτικό φαγητό και πολύ
μεγάλη γκάμα προϊόντων αρτοποιίας» σημει-
ώνεται σχετικά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, «όπως σε κάθε
Βενέτη 1948, «τις εντυπώσεις κερδίζει η μεγά-
λη ποικιλία άρτων, από κάθε περιοχή της Ελλά-
δας και της Ευρώπης, όπως χωριάτικοι-ελληνι-
κοί, μοναστηριακοί βυζαντινοί, γενοβέζικοι,
pavè και βιεννέζικοι.

Εδώ βρίσκει κανείς τους δροσερούς, ολό-
φρεσκους χυμούς και smoothies φρούτων
Green για κάθε γευστική προτίμηση: smoothies
φρούτα, smoothies γρανίτες και smoothies σο-

κολάτα και φρούτα.
Για μεσημεριανό, διατίθεται μια πλούσια

ποικιλία από πιάτα ημέρας, με βάση συνταγές
της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας, με την
υπογραφή του σεφ Γιάννη Τζελέπη.

Στο νέο κατάστημα ο καταναλωτής βρίσκει
επίσης κορυφαίες δημιουργίες patisserie με
την ιταλική υπογραφή Cristiano V όπως παγω-
τά, τούρτες, παρφέ, μακαρόνε και τάρτες ενώ το
Γαλακτοπωλείο Cremeria προσφέρει παραδο-
σιακές γεύσεις και προϊόντα με κύριο συστατικό
το φρέσκο γάλα».

Λίγα λόγια για την εταιρεία Βενέτη

H εταιρία Βενέτη ξεκίνησε τη δραστηριότητά
της το 1948, όταν στη Ν. Ερυθραία  άνοιξε τις
πόρτες του ο πρώτος φούρνος. Με απόλυτο σε-
βασμό στην παράδοση, στην ποιότητα και την
άψογη εξυπηρέτηση, από το 1948, ανοίγει νέ-
ους δρόμους στην ελληνική εστίαση, προσφέ-
ροντας καθημερινά κορυφαίες, απολαυστικές
δημιουργίες.

Την τελευταία δεκαετία, η εταιρία κάνει τη
μεγάλη τομή στην αγορά της εστίασης, της αρ-
τοποιίας και της ζαχαροπλαστικής: δύο νέα
πρωτοποριακά concept καταστημάτων, τα ΒΕ-
ΝΕΤΗ FOOD HALL και τα ΒΕΝΕΤΗ 1948 αλλά-
ζουν, μια για πάντα, την έννοια και τη συνολική
εικόνα του ελληνικού φούρνου.

Ούσα η πρώτη εταιρεία στην αρτοποιία  – ζα-
χαροπλαστική που χρησιμοποίησε τη μέθοδο
franchise, η Βενέτη αποτελεί σήμερα την πρώτη
επιλογή για τους επαγγελματίες του κλάδου,
που επιθυμούν μια δική τους επιχείρηση.

INFO
Περισσότερα από 
110 τα σημεία
διάθεσης 
προϊόντων της
Τρεις οι θυγατρικές
εταιρείες της
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ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Γενική 
Συνέλευση και βραβεύσεις

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ετήσια
Γενική Συνέλευση της πρωτοβουλίας
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, κατά τη διάρκεια της
οποίας απηύθυναν χαιρετισμό ο
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης, η Ευρωβουλευτής
Μαρία Σπυράκη και η Πρόεδρος του CSR
Hellas, του Ελληνικού Δικτύου για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Μαρία
Αλεξίου.

Ε ιδικότερα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης χαρακτήρισε την ΕΛΛΑ-ΔΙ-
ΚΑ ΜΑΣ ως μια ισχυρή παραγωγική δύναμη που

σχετίζεται άμεσα με την Ελληνική Οικονομία και Κοινω-
νία. Παράλληλα, έκανε λόγο για την άνοδο επιδοτήσεων
στην περιφέρεια και την άμεση υλοποίηση των μεταρ-
ρυθμίσεων και των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το Σήμα «Ethos» και τα βραβεία

Ο Γεώργιος Μπρισκόλας, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της EUROCERT, του φορέα πιστοποίησης
των Μελών της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, απένειμε το Σήμα
«Ethos» και συγκεκριμένα το πλατινένιο στην εταιρεία
Polyeco και το χρυσό στις εταιρείες Agrino, ΧΗΤΟΣ-ΖΑ-
ΓΟΡΙ και SEPTONA.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΔΣ της Πρωτοβουλίας,
Άγις Πιστιόλας, επιβράβευσε με την κορυφαία διάκριση
την εταιρία Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, με το δεύτερο βρα-
βείο τη SKAG και με το τρίτο βραβείο τη ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ,
με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή χρήση και αποτελε-
σματικότερη ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του σήμα-
τος ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. 

|Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας της Κοινότητας, που ανέδειξε ως τυχε-
ρή εταιρία που κέρδισε το φλουρί για το 2021, τη ΜΕ-
ΒΓΑΛ.

Παράλληλα, «με τη λήξη της διετούς θητείας του ΔΣ
της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, οι αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα
ανέδειξαν το νέο ΔΣ για την περίοδο 2021-2023, το
οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Πρωτοβουλίας
Πιστιόλα Άγι, από τον Αντιπρόεδρο Τσαούτο Μιχάλη,
από τη Γραμματέα Δάκου Αθανασία, από τον Ταμία Ευ-
σταθίου Αριστείδη και από τα Μέλη του ΔΣ Χήτο Νικό-
λαο, Μαρλαφέκα Πλάτωνα, Γιαννίδη Αρμόδιο, Χατζη-
χρυσό Αυγερινό και Αποστολίδη Θωμά».

Οι εταιρείες που συμμετέχουν
Να σημειωθεί ότι στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ

ΜΑΣ συμμετέχουν οι εξής εταιρείες: Agrino, ΕΨΑ, Λουξ,
Νιτσιάκος, Ζαγόρι, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, ΜΕΓΑ,
Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ, Φλώρινας Δινάκη,
Brava, Ευβοϊκή Ζύμη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, SKAG,
KΥΚΝΟΣ, HellasFrost, PetrouNuts, Captain’s, Βιολάντα,
Κτήμα Γεροβασιλείου, Endless-Ευρωχαρτική, TheWri-
tingFields, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Aβγά Βλαχάκη, Ga-
lenica, Camper-Gaz, Μανδρέκας, Χρυσά αυγά, Απ. Πα-
παδόπουλος- MeatCompany, Αφοί Χαΐτογλου, Totti-
sPack, DraculiCoffee, Αποστακτήρια Καλλικούνη, Ποτο-
ποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, Sativa, Αμπελώ-
νες Ναβαρίνο, Κτήμα Βιβλία Χώρα, Πυρήνας, Biosolids,
Κρόκος Κοζάνης, ΧΙΩΝ, Γεωργική Ανάπτυξη, Δ. Κορω-
νάκης, Ε. Θυμέλης, ΔΙΡΦΥΣ, Κτήμα Σκούρα, Τυροκο-
μείο Καρακάνας, Τρικαλινός, Μύλοι Δάκου, Μύλοι Θρά-
κης, CARTONTEC, Γεωδή, ΜΕΒΓΑΛ, Polyeco, ΑΤΤΙΚΗ-
ΠΙΤΤΑΣ, Οικογένεια Στεργίου, Domus, VITEX, Κατρά-
δης, Forlabels, FLEXIA, Elikon Graphic Arts, Φάρμα Κου-
κάκη, Καρύδης Labels, SEPTONA.

INFO
Το 2012
δημιουργήθηκε 
η πρωτοβουλία
Η Septona 
το νεότερο μέλος 
της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
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Πιστοί στην αξία για μοναδικό καφέ, η ομάδα των εξερευνη-
τών της Coffee Island δε σταματά να αναζητά διαρκώς ξεχωρι-
στούς specialty κόκκους με ιδιαίτερα γευστικά και αρωματικά
προφίλ. Έτσι, αυτήν την άνοιξη μας φέρνει δύο νέους μοναδι-
κούς Single Estate. Οι India Valparai και Nicaragua By Peralta,
με προέλευση από την Ινδία και τη Νικαράγουα αντίστοιχα, είναι
οι δύο 100% specialty Arabica μονοποικιλιακοί καφέδες που
μόλις έφτασαν στα Καφεκοπτεία της Coffee Island. Οι νέες αφί-
ξεις ξεχωρίζουν για τα αρώματα και το γευστικό τους προφίλ -χα-
ρακτηριστικά που τα οφείλουν στις συνθήκες καλλιέργειας και
στις μεθόδους επεξεργασίας τους- και έρχονται να δώσουν τη
θέση τους στους Peru La Avanzada & Brazil Cachoeira που
εξαντλήθηκαν. Καλλιεργημένος στα νοτιοδυτικά της Ινδίας, σε
μικρές φάρμες ανάμεσα σε καταπράσινα δάση, ο India Valparai,
υπόσχεται να γεμίσει τα φλυτζάνια μας με αρώματα λάιμ, αγριο-
τριαντάφυλλου, σοκολάτας γάλακτος & καβουρδισμένου κάσι-
ους. Σπάνιος συνδυασμός από τρεις διαφορετικές Arabica ποικι-
λίες – Yellow Bourbon, Catuai & Chandragiri- δίνει ένα λεπτό και
πολύπλοκο αποτέλεσμα, υψηλής ποιότητας. Ο Nicaragua By Pe-
ralta, οφείλει την καταγωγή του σε μία από τις πιο παλιές οικογέ-
νειες παραγωγών καφέ, γνωστή σε όλον τον κόσμο, για τους δια-
φορετικούς και εξωτικούς καφέδες που προσφέρει μέσα από τις
φάρμες της.Γεμάτος αρώματα καβουρδισμένων ξηρών καρπών,
μανταρινιού και καραμέλας, οφείλει τη βελούδινη υφή και τη
γλυκιά επίγευσή του, σε μία ιδιαίτερη τεχνική επεξεργασίας, τη
Honey. 

Λεμονάδα από την Οικογένεια Κλιάφα

Nέοι μονοποικιλιακοί καφέδες στα Coffee Island

Εδώ και πολλές δεκαετίες η Οι-
κογένεια Κλιάφα επιλέγει τα καλύ-
τερα λεμόνια που απλόχερα χαρί-
ζει η ελληνική γη και κρατώντας
την ίδια συνταγή παράγει την λεμο-
νάδα της, η οποία διακρίνεται για τη
φρεσκάδα και απόλαυση η οποία
μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Η
λεμονάδα Κλιάφα είναι διαθέσιμη
στις ακόλουθες συσκευασίες:

-250ml Γυάλινη Συσκευασία
μίας χρήσης και επιστρεφόμενη

-330ml Sleek Can
-330ml, 500ml, 1500ml PET.
Σήμερα η εταιρεία ΚΛΙΑΦΑ

συνδυάζοντας την οικογενειακή
παράδοση λαμβάνοντας ταυτόχρο-
να υπόψη, τις σύγχρονες απαιτή-
σεις, την ανάγκη των καταναλωτών
για ελληνικά ποιοτικά προϊόντα και
με σεβασμό στην αυθεντικότητα
και την επιλογή των πρώτων υλών
συνεχίζει τη δημιουργική της πο-
ρεία με πρωταρχικό στόχο την προ-
σφορά ποιοτικών προϊόντων προς
τους καταναλωτές.



Η εταιρεία Rito's Food διαθέτει στην αγορά τις
μαρμελάδες Sisinni με πλούσια γεύση διαφόρων
φρούτων σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων. Εί-
ναι ιδιαίτερα νόστιμες, ανθεκτικές στο φούρνο, κα-
τάλληλες για ζαχαροπλαστική, ακόμα και για επά-
λειψη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πα-
ρασκευαστούν υπέροχες τάρτες και πάστα φλώ-
ρα, ή για γέμιση σε κρουασάν, μπισκότα, ντόνατς
και σφολιάτες.

Η Rito’s Food δραστηριοποιείται στον τομέα
παραγωγής σοκολατοειδών και πρώτων υλών για
τη βιομηχανία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.
Τα προϊόντα της παράγονται σε σύγχρονες εγκα-
ταστάσεις και με αυτόματες γραμμές παραγωγής,
υψηλής τεχνολογίας. Υποβάλλονται σε σταθερό
ποιοτικό έλεγχο, χημικοφυσικό και μικροβιολογι-
κό, στο εσωτερικό, άρτια εξοπλισμένο χημικό ερ-
γαστήριό της, σε όλα τα στάδια παραγωγής τους,
από την παραλαβή των πρώτων υλών έως τα τελι-
κά προϊόντα. Στην εταιρεία συμμετέχει πρόσφατα
και η δεύτερη γενιά, με ζήλο και ενθουσιασμό,
συντελώντας έτσι στο να διατηρήσει η εταιρεία την
οικογενειακή της μορφή και την προσωπική φρον-
τίδα για εξέλιξη στον χώρο τροφίμων.

Πατσαβουρόπιτα με χαλούμι από τη Ροδούλα

Μαρμελάδες Sisinni από τη Rito's Food

Η εταιρεία Ροδούλα έχει
λανσάρει στην αγορά μια παρα-
δοσιακή πατσαβουρόπιτα με
χαλούμι. Η πατσαβουρόπιτα εί-
ναι ελληνική παραδοσιακή πίτα
με καταγωγή από την Ήπειρο.
Έχει αφράτο, χειροποίητο, κρα-
τσανιστό φύλλο, ακανόνιστα
τοποθετημένο, που δημιουργεί
κενά αέρος στην πίτα, έτσι
ώστε, τα μμυρωδικά, τα αρώ-
ματα και η γέμιση να ταξιδέ-
ψουν από την πρώτη μπουγκιά
τον καταναλωτή σε μια άλλη
εποχή. Η πατσαβουρόπιτα με
χαλούμι αποτελεί μια πρόσφα-
τη προσθήκη στην πολύ επιτυ-
χημένη σειρά Πατσαβουρόπιτα
με το αγαπημένο σε όλους κυ-
πριακό Χαλούμι. Είναι μαστι-
χωτή, απολαυστική απλά τέ-
λεια. Είναι διαθέσιμη σε διαφο-
ρετικό σχήμα και βάρος, πα-
ραλληλόγραμμη, τρίγωνη και
mini μπουκίτσα, ανάλογα με τις
ανάγκες του καταστήματος.
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Καθώς η χορτοφαγική και vegan
διατροφή κερδίζουν σταθερά έδαφος
στις προτιμήσεις των καταναλωτών
και στη χώρα μας, όλο και περισσότε-
ροι κωδικοί εναλλακτικού κρέατος
εμφανίζονται στα ψυγεία των κατα-
στημάτων. Η εταιρεία Fry’s περιλαμ-
βάνει στο χαρτοφυλάκιό της προϊόντα
κατάλληλα για vegan μεταξύ των
οποίων και ένα χορτοφαγικό nugget
με γεύση κοτόπουλο. Το κάθε λαχτα-
ριστό χορτοφαγικό nugget με γεύση
κοτόπουλο είναι σε μέγεθος μπου-
κιάς, τυλίγεται προσεκτικά και καλύ-
πτεται ομοιόμορφα με το μείγμα πα-
ναρίσματος προτού προμαγειρευτεί.
Ο καταναλωτής μπορεί να το σερβίρει
με πράσινη σαλάτα ή με μια ποικιλία
από λαχανικά ελαφρώς μαγειρεμένα
στον ατμό για ένα ζεστό γεύμα. Ως
σνακ μπορεί να το σερβίρει με ένα
κρεμώδες dip ή με πικάντικες τηγανη-
τές πατάτες. Η εταιρεία προσφέρει και
άλλες επιλογές εναλλακτικού κρέα-
τος όπως είναι τα χορτοφαγικά μπι-
φτέκια, τα λουκάνικα κ.α.

Χορτοφαγικό nugget Fry’s με γεύση κοτόπουλο

Τορτελίνι ολικής άλεσης Melissa

Τα τορτελίνι ολικής άλεσης Melissa παράγεται με μοναδική γέμιση τυριών.
‘Όλη η απόλαυση της αγαπημένης γεύσης των τορτελίνι Melissa και με σιτάρι
ολικής άλεσης για να απολαμβάνεται την ολική άλεση χωρίς περιορισμούς σε
ποικιλία σχημάτων. Τα ζυμαρικά Melissa Oλικής Aλέσης φέρνουν κοντά σας
όλα τα οφέλη μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής. Έχουν πλούσια
γεύση καθώς παρασκευάζονται από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και εί-
ναι πηγή φυτικών ινών. Αποτελούν πηγή πρωτεϊνών, πηγή φυτικών ινών και
είναι χαμηλά σε λιπαρά.

Καπνιστή Μελιτζανοσαλάτα
από τη Γαία

Η Καπνιστή Μελιτζανοσαλάτα της εται-
ρείας Γαία παράγεται με βάση μια αυθεντική
παραδοσιακή συνταγή από καπνιστή μελιτζά-
να, που είναι αρωματισμένη με ψητή πιπεριά
και Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο. Αποτε-
λεί ιδανικό ορεκτικό και συνοδεύει τέλεια ζε-
στό ψωμί ή σάντουιτς. Κυκλοφορεί σε συ-
σκευασία των 100 γραμμαρίων. Η εταιρεία
Γαία διαθέτει προϊόντα 100% φυσικά ελληνι-
κά, χωρίς πρόσθετα ή συντηρητικά, όπως το
εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο, οι ελιές και
σάλτσες, και διαθέτει σημαντικές και ουσια-
στικές πιστοποιήσεις και διακρίσεις.




