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Οι επιπτώσεις της πανδημίας
φαίνεται να ανησυχούν
τους Έλληνες περισσότερο

από τους καταναλωτές σε άλλες
χώρες, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα, με τις ανησυχίες να επι-
κεντρώνονται, κυρίως, στον αντί-
κτυπό της στην ελληνική οικονο-
μία (77%) και την κοινωνία (66%),
καθώς και τη δυνατότητα να απο-
λαύσουν ελεύθερα τη ζωή τους
(71%), ενώ ακολουθούν οι επιπτώ-
σεις στην προσωπική οικονομική
κατάσταση (56%) και την υγεία της
οικογένειας (53%). Με δεδομένη
την κυρίαρχη ανησυχία για τον αν-

τίκτυπο της πανδημίας στην οικο-
νομία, οι Έλληνες καταναλωτές
δηλώνουν ότι ξοδεύουν σήμερα
λιγότερο (60%) και αγοράζουν μό-
νο τα απαραίτητα (43%), ενώ η τιμή
των προϊόντων και υπηρεσιών έχει
γίνει μακράν το σημαντικότερο
κριτήριο αγοράς (67%). Η τάση αυ-
τή δεν αναμένεται να αλλάξει στο
εγγύς μέλλον, καθώς η τιμή θα πα-
ραμείνει, με διαφορά, το σημαντι-
κότερο κριτήριο για τις αγορές και
κατά την επόμενη τριετία (79%).
Για την πλειοψηφία των προϊόν-
των, οι Έλληνες θα συνεχίσουν να
ξοδεύουν στο μέλλον τα ίδια με την

περίοδο της πανδημίας, ενώ, στις
περιπτώσεις όπου οι δαπάνες εν-
δέχεται να αλλάξουν, κατά κανόνα
θα μειωθούν. Ωστόσο, σε αυτό το
περιβάλλον αβεβαιότητας για το
μέλλον, αρκετοί καταναλωτές δη-
λώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να
πληρώσουν περισσότερο για προ-
ϊόντα με συγκεκριμένα χαρακτηρι-
στικά. Ανάμεσα σε αυτά, περιλαμ-
βάνονται προϊόντα που παράγον-
ται στην Ελλάδα (34%), προϊόντα
υψηλής ποιότητας (30%) και προ-
ϊόντα που υπόσχονται άνεση, πρα-
κτικότητα και ευκολία (29%).
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H τιμή παραμένει βασικό 
κριτήριο για τις αγορές



Ένα ιστορικό deal
επισημοποιήθηκε την Τετάρτη 26
Μαΐου μεταξύ της Mondelez
International και της Chipita, με
την πρώτη να αγοράζει έναντι του
ποσού των 2 δισ. ευρώ την
εταιρεία που εδώ και χρόνια
αποτελεί ένα ισχυρό παράγοντα
στην κατηγορία προϊόντων ζύμης
και πρωινού σνακ στην Κεντρική
και Ανατολική Ευρώπη.

Η Chipita είχε έσοδα περίπου 580 εκα-
τομμύρια δολάρια το 2020 και διαθέ-
τει αποδεδειγμένο ιστορικό σταθε-

ρής, αναπτυξιακής πορείας που προέρχεται
από το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο με
κρουασάν και προϊόντα ζύμης, συμπεριλαμ-
βανομένων των 7Days, Chipicao και Fineti.

Η Chipita, η οποία ιδρύθηκε στην Ελλάδα
πριν από 40 χρόνια, ήταν στην πρώτη γραμμή
της εξέλιξης και της ανάπτυξης σε αυτόν τον
τομέα σε πολλές χώρες, λόγω της ισχυρής
καινοτομίας της και των δυνατοτήτων παρα-
γωγής που διαθέτει.

Mondelez: Τα οφέλη που βλέπει ο
κολοσσός μέσω της επένδυσης

Ο αμερικανικός κολοσσός στον χώρο των
τροφίμων προσβλέπει στην εγκαθίδρυσή της
στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Κεν-
τρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι ιδιοκτή-
τες της Mondelez αναμένεται να αποκομί-
σουν οφέλη σε πολλαπλά πεδία, όπως τα εκτι-
μώμενα 580 εκατομμύρια δολάρια έσοδα σε
γειτονικές κατηγορίες σνακ, ισχυρότερη πα-
ρουσία στην αξίας 65 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων παγκόσμια κατηγορία συσκευασμένων
κέικ και αρτοσκευασμάτων, οφέλη σε επίπε-
δο προμηθειών, βιομηχανικής παραγωγής
και μελλοντικής ανάπτυξης στις παραπάνω
περιοχές.

Το δίκτυο διανομής της Chipita

Εκτός από την προσθήκη μιας νέας κατη-
γορίας στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της
Mondelez International, η εξαγορά αυτή θα
ενισχύσει επίσης σημαντικά την παρουσία της
εταιρείας στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγο-
ρές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
όπου η δραστηριότητα της Chipita είναι ιδιαί-
τερα καλά τοποθετημένη.

Η Mondelez International θα χρησιμοποι-
ήσει το δίκτυο διανομής της Chipita στην Κεν-
τρική και Ανατολική Ευρώπη για να ενισχύσει
τη δική της διανομή και να συνεχίσει να φέρ-
νει τις μάρκες της στην περιοχή και πέραν αυ-
τής. Η συμφωνία θα προσφέρει επίσης ευκαι-
ρίες καινοτομίας και συνδυασμού σημάτων
φέρνοντας τις εμβληματικές μάρκες σοκολά-
τας της Mondelez International σε νέες κατη-
γορίες. Με την πάροδο του χρόνου, η Mon-
del�z International αναμένει να επιτύχει
εκτενείς συνέργειες και μια σειρά από οφέλη
στην Chipita, συμπεριλαμβανομένης της ευ-
ρείας τεχνογνωσίας στον τομέα των προμη-
θειών και της παραγωγής, αξιοποιώντας τις
υπάρχουσες διαφοροποιημένες δυνατότητες
της Chipita.

Tα προϊόντα της Chipita, που παράγονται
σε 13 εργοστάσια και πωλούνται σε περισσό-
τερες από 50 χώρες, προσεγγίζουν δύο δισε-
κατομμύρια καταναλωτών. Η εξαγορά θα δώ-
σει τη δυνατότητα στη Mondel�z Internatio-
nal να προσφέρει στους καταναλωτές ένα
πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων αρτοποιίας,
όπως μπισκότα, κέικ και, τώρα για πρώτη φο-
ρά, προϊόντα ζύμης και να καλύψει την αυξα-
νόμενη καταναλωτική ζήτηση για αυτό το κομ-
μάτι της αγοράς.
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Η τιμή θα παραμείνει, με
διαφορά, το σημαντικότερο
κριτήριο για τις αγορές και
κατά την επόμενη τριετία,
καθώς για την πλειοψηφία
των προϊόντων, οι Έλληνες
θα συνεχίσουν να ξο-
δεύουν στο μέλλον τα ίδια
με την περίοδο της πανδη-
μίας.

Θύμιος Κτενίδης 



Αυξάνονται οι εξαγωγές καρπουζιών
– Τι ισχύει για τα πυρηνόκαρπα

Αυξητικούς ρυθμούς καταγράφουν οι
εξαγωγές των καρπουζιών, φτάνοντας
τους 25.500 τόνους και σημειώνοντας
αύξηση 17%, έναντι της αντίστοιχης
περσινής περιόδου. Αυτό προκύπτει από
τις αναγγελίες εξαγωγών του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα
οποία επεξεργάζεται ο Σύνδεσμος
Εξαγωγέων Φρούτων Λαχανικών και
Χυμών Incofruit Hellas.

Τ ην ίδια στιγμή οι εξαγωγές των κερασιών (από
1/5 έως 27/5/2021) εμφανίζονται μειωμένες
κατά 28% φτάνοντας τους 860 τόνους και κατά

42% -επίσης μειωμένες- των βερίκοκων (525 τόνοι)
συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ροδάκινα και νεκταρίνια

«Την ανασκοπούμενη εβδομάδα η ζήτηση ήταν
μειωμένη οφειλόμενη αφενός στις επικρατούσες
καιρικές συνθήκες στις καταναλωτικές αγορές της
Ε.Ε. αλλά και σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα των
προϊόντων της Ε.Ε. σε σύγκριση με τις παραγωγές
τρίτων χωρών χαμηλού κόστους παραγωγής», επι-
σημαίνει ο ειδικός σύμβουλος του Incofruit Γ. Πολυ-
χρονάκης, αναφορικά με την πορεία των παραπάνω
προϊόντων.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή ροδάκινων και νε-
κταρινιών της χώρας «η εκτίμηση μας είναι ότι είναι
μειωμένη λόγω ζημιών από καιρικές συνθήκες στο

στάδιο ανθοφορίας, με τον όγκο των καλλιεργουμέ-
νων επιτραπέζιων προς νωπή κατανάλωση σε ημιο-
ρεινές παραγωγικές περιοχές  ελαφρά μειωμένο αλ-
λά ποιοτικά σωστών», τονίζει ο Γ. Πολυχρονάκης.

Οι υπόλοιπες εξαγωγές 
φρούτων και λαχανικών

Κατά 8,9% είναι αυξημένες οι εξαγωγές φρού-
των και λαχανικών έναντι της αντίστοιχης περιόδου
το 2020.

Την ανασκοπούμενη εβδομάδα συνεχίσθηκε με
μειωμένους ρυθμούς η εξαγωγή – διακίνηση εσπερι-
δοειδών και ακτινιδίων, βαίνουσα προς περαίωση. 

Η εξαγωγή μήλων συνεχίζεται με εκτίμηση του
ρυθμού εξαγωγών τους +10,9% (1/10/20-28/5/21)
76.686 τ. έναντι 69.148 τ. εκ των οποίων 50.054
έναντι 44.070 αντίστοιχα στην Αίγυπτο.

Επίσης συνεχίζεται με αυξητικούς ρυθμούς η
εξαγωγή φράουλας και από 1/1 έως 27/5/2021 που
ανήλθε σε 57.537 τόνους έναντι 41.797 τόνους αντί-
στοιχα πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση κατά 37,7%
που είναι ήδη ιστορικό ρεκόρ. 

Αλλά και οι ντομάτες το ίδιο  χρονικό διάστημα κα-
τέγραψαν εξαγωγές ύψους 28.642 τ. έναντι 23.695 τ.
πέρυσι.

Συνεχίζεται η εξαγωγή ακτινιδίων, (1/9/20-
28/5/21) 165.388 τ. έναντι 169.138 τ. αντίστοιχα πέ-
ρυσι, με τις ποσότητες προς τρίτες εκτός Ε.Ε.-27 χώ-
ρες να αντιπροσωπεύουν το 27,8% με 45.972 τ.
έναντι 30,2% την αντίστοιχη περίοδο 2019/20 με
51.148 τ.

INFO
Ιστορικό ρεκόρ
εξαγωγών
μανταρινιών 
και αγγουριών
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Η l’artigiano ολοκλήρωσε την ενέρ-
γεια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Share the Love» προς την «Κιβωτό του
Κόσμου» προσφέροντας με την πολύτι-
μη βοήθεια του κοινού αγάπη και χαρά
στα παιδιά του οργανισμού.

Ειδικότερα, κατά το διάστημα που
βρισκόταν σε εξέλιξη η ενέργεια, το κοι-
νό είχε τη δυνατότητα στις παραγγελίες
του από το site ή το app της l’artigiano
να επιλέξει το ποσό που ήθελε να προ-
σφέρει στην «Κιβωτού του Κόσμου». Η
l’artigiano διπλασίασε το ποσό αυτό για
τα παιδιά του οργανισμού εξασφαλίζον-
τας ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Επι-
πλέον, το brand ευχαριστεί το κοινό που
με θέρμη ανταποκρίθηκε σε αυτό το
«κάλεσμα» με καλό σκοπό.

Η συνεισφορά της l’artigiano στην
«Κιβωτό του Κόσμου» αποτελεί συνέ-
χεια μιας σειράς ενεργειών Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης με κεντρικό μήνυ-
μα «Share the love», μέσω των οποίων
θέλει να χαρίσει ελπίδα και δύναμη σε
όσους έχουν ανάγκη.

Οι σημαντικές ευκαιρίες που
προσφέρει η αγορά της Ρωσίας για
τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρου-
σιάστηκαν στο webinar: «Doing
Business in Russia - COVID 19 Ch-
allenges and Opportunities», το
οποίο διοργάνωσε η Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερι-
κού Εμπορίου (Enterprise Gree-
ce), σε συνεργασία με το Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υπο-
θέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας
στη Μόσχα.

Εκτός από τους παραδοσια-
κούς δεσμούς η Ρωσία, έχει εξε-
λιχθεί και σε ένα πολύ σημαντικό,
εμπορικό εταίρο για τη Ελλάδα, με
μεγάλη αγοραστική δύναμη. Το
γεγονός αυτό αποδίδεται στην ιδι-
αίτερη προτίμηση που δείχνουν οι
Ρώσοι καταναλωτές στα ελληνικά
προϊόντα.

Τα πλεονεκτήματα της εν λόγω
αγοράς, καθώς και οι προοπτικές
ανάπτυξης που εμφανίζουν οι εξα-
γωγές μας στους τομείς της ένδυ-
σης, των φαρμάκων, των μετάλ-
λων, του κρασιού και των τυποποι-
ημένων ή κατεψυγμένων τροφί-
μων αποτελούν μία ευκαιρία.

Enterprise Greece: Οι κλάδοι με δυναμική για εξαγωγές στην αγορά της Ρωσίας

Η l'artigiano στηρίζει τα παιδιά του οργανισμού «Κιβωτός του Κόσμου»



Ο όμιλος της "Ελληνι-
κής Πρωτεΐνης ΑΕ" σε συ-
νεργασία με τη νεοϊδρυ-
θείσα οργάνωση "Αγροτι-
κός Γαλακτοκομικός Συ-
νεταιρισμός Μονεμβασιάς
(ΠΑΡΝΩΝ)", διαχειρίστη-
κε το κατσικίσιο γάλα της
Λακωνίας, δημιουργών-
τας την πρώτη χρονιά μια
ζώνη 1.500 τόνων. 

Η εμπιστοσύνη που
επέδειξαν οι παραγωγοί
σε αυτή τη συνεργασία δη-
μιουργεί τις προΥποθέ-
σεις για τριπλασιασμό της
συνολικής ποσότητας. Ο
επενδυτής προχωρά στο
στόχο του και η αγορά του
οικοπέδου στην Κοινότητα
Απιδιάς είναι πλέον γεγο-
νός, προκειμένου να υλο-
ποιήσει τα επενδυτικά του
σχέδια αξιοποίησης του
κατσικίσιου γάλακτος. 

Η στήριξη τόσο της αγροτικής οικονομίας ως συ-
νόλου, όσο και των επιμέρους παραγωγικών κλά-
δων της, αποτελεί στρατηγική επιλογή της Τράπεζας
Πειραιώς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ειδικά για το
ελληνικό ελαιόλαδο, που χαρακτηρίζεται ως εθνικό
προϊόν, η ανάδειξη της ποιότητας του και η εξάπλω-
ση της φήμης του διεθνώς μπορεί να συμβάλει στην
αύξηση της προστιθέμενης αξίας, με σημαντικά οφέ-
λη για τους αγρότες, τις επιχειρήσεις τυποποίησης
και τους συνεταιρισμούς αλλά και την εθνική οικονο-
μία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραι-
ώς είναι υποστηρικτής του 6ου Διεθνούς Διαγωνι-
σμού Ελαιόλαδου «Athena International Olive Oil
Competition» (ATHIOOC), που θα πραγματοποιηθεί
3-5 Ιουνίου 2021, σε μία από τις ελαιοκομικές περιο-
χές της Ελλάδας, στη Λέσβο και συγκεκριμένα στο
Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Στον διαγωνισμό θα βραβευτούν, μετά από αξιο-
λόγηση, τα καλύτερα ελαιόλαδα βάσει των ποιοτι-
κών κριτηρίων του Διεθνούς Γραφείου Ελαιοκομίας
(International Olive Council, IOC). Ο φετινός διαγω-
νισμός διεξάγεται με ρεκόρ συμμετοχών, 570 δείγ-
ματα ελαιόλαδου, που προέρχονται από 24 χώρες.
Tα ελαιόλαδα αξιολογούνται από 25μελή διεθνή
κριτική επιτροπή, η διαδικασία αξιολόγησης είναι
κλειστή στο κοινό και η οργανοληπτική δοκιμή των
ελαιόλαδων είναι «τυφλή».

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τον 6ο Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιόλαδου 

ΠΑΡΝΩΝ: Συνεργασία με την “Ελληνική Πρωτεΐνη ΑΕ”
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Ούζο από την 
ποτοποιία 
Κωστέας

Η οικογένεια Κωστέα ακολουθεί πιστά την
επιτυχημένη συνταγή που έχει κάνει το ούζο
Κωστέα κορυφαίο στις προτιμήσεις του κό-
σμου. Διατίθεται σε 41% vol και σε 37,5% vol
σε διάφορες συσκευασίες από 50 ml έως 1 Lt.
Το Ούζο με αρωματικά βότανα με βάση τον γλυ-
κάνισο, αιθυλική αλκοόλη και νερό, συνθέτουν
την παραδοσιακή συνταγή της Ποτοποιίας Κω-
στέα. Σερβίρεται με πάγο ή κρύο νερό. Η ποτο-
ποιία Κωστέας είναι μία τοπική, οικογενειακή
επιχείρηση στον κλάδο των αλκοολούχων πο-
τών και ιδιαίτερα των αποσταγμάτων. Η επιχεί-
ρηση ιδρύθηκε το 1962. Από την αρχή λειτουρ-
γίας της, η επιχείρηση αποτελούσε βασικό προ-
μηθευτή ούζου στην Καλαμάτα, σε ουζερί, κα-
φενεία, ταβέρνες και γενικά στον χώρο της
εστίασης. Παράλληλα, διέθετε το ούζο της και
σε λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή μέ-
σα από το παραδοσιακό κατάστημά της.

Κάτω από την «ομπρέλα» της
τουρκικής Dardanel φαίνεται πως
μπαίνει η εταιρεία “Καλλιμάνης”. 

Όπως αναφέρουν τουρκικά δημο-
σιεύματα, το διοικητικό συμβούλιο
της τουρκικής εταιρείας αποφάσισε
να εξαγοράσει τη Γ. Καλλιμάνη Α.Ε.
Συγκεκριμένα, σχεδιάζει να αγοράσει
62,3 εκατ. ευρώ χρέους που έχει η ελ-
ληνική εταιρεία στις τράπεζες, κατα-

βάλλοντας 6 εκατ. ευρώ και, στη συ-
νέχεια, να υποβάλει αίτηση στα ελλη-
νικά δικαστήρια με βάση τον νέο πτω-
χευτικό κώδικα, όπως αναφέρεται
στην ίδια ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι επαφές της
Dardanel Onentas Gida Sanayi AS με
την “Καλλιμάνης” και τις πιστώτριες
τράπεζες αυτής, ξεκίνησαν πριν από
δύο χρόνια, μετά το ναυάγιο με την

Pillarstone. Εκτιμάται ότι η εξαγορά θα
γίνει μέσω της Dardanel Greece SA.

Η τουρκική εταιρεία Dardanel ιδρύ-
θηκε το 1984 από τον Niyazi Önen,
(γεννήθηκε στο Çanakkale το 1950),
που σπούδασε στη Σχολή Οικονομι-
κών του Πανεπιστημίου της Κωνσταν-
τινούπολης και είναι και πρόεδρος
της ποδοσφαιρικής ομάδας Çanakkale
Dardanelspor.

Καλλιμάνης: Περνάει σε τουρκικά χέρια
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Το τσίπουρο Βορέας της Νico Lazaridi,
είναι ένα ξεχωριστό blend ελληνικών λευ-
κών και ερυθρών ποικιλιών σταφυλιών,
προϊόν διπλής απόσταξης που αναδεικνύει
με εξαιρετικό και φινετσάτο τρόπο τα χαρα-
κτηριστικά  του σταφυλιού. Οι  ιδανικές
συνθήκες ζύμωσης, η τέχνη της απόσταξης
και η υπομονή είναι το μυστικά για την δημι-
ουργία ενός εξαιρετικής ποιότητας τσίπου-
ρου με ελαφριά γεύση και πλούσιο άρωμα.
Διάφανο και κρυστάλλινο στην όψη, με μύ-
τη δυναμική που διακρίνεται από την έντα-
ση της αλκοόλης και πολύπλοκη γεύση  με
μακράς διάρκειας επίγευση. H Οινοποιία
του Νίκου Λαζαρίδη έδωσε άλλη διάσταση
στον κόσμο του κρασιού, δείχνοντας τον
δρόμο του συγκερασμού των αισθήσεων
σε μια ολότητα απόλαυσης. Μέσα στο οινο-
ποιείο, δημιουργήθηκε η περίφημη πινα-
κοθήκη «Μαγικό Βουνό», η οποία φιλοξε-
νεί τα έργα όλων των σημαντικών καλλιτε-
χνών, που φιλοτέχνησαν τις ετικέτες των
κρασιών του Κτήματος. Αλλά και οι κοινό-
χρηστοι χώροι υποδοχής επισκεπτών του
Chateau Lazaridi γέμισαν με έργα τέχνης:
πίνακες και γλυπτά, σε έναν αέναο διάλογο
ανάμεσα στον οίνο, το πινέλο και τη σμίλη.
Οι επιλογές αυτές δεν άργησαν να οδηγή-
σουν στην κορυφή. Πολύ σύντομα τα κρα-
σιά της Nico Lazaridi κατόρθωσαν να κερ-
δίσουν το οινόφιλο κοινό εντός και εκτός
Ελλάδος.

Τσίπουρο Βορέας από τη Νico Lazaridi

Συνεταιρισμός Καλαβρύτων:
Συνεχίζει να αναπτύσσεται
στα γαλακτοκομικά

Ενισχύεται η ανάπτυξη στα συσκευασμένα
γαλακτοκομικά για τον Αγροτικό Γαλακτοκομι-
κό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων, που έχει ήδη
παρουσία στην αγορά με το ρυζόγαλο, την
κρέμα βανίλια ή το πρόβειο γιαούρτι.

Ο Συνεταιρισμός ξεκίνησε πρόσφατα να
παράγει γιαούρτι από κατσικίσιο γάλα, το
οποίο επί του παρόντος διατίθεται στην τοπική
αγορά, με στόχο να σφυγμομετρήσει τη ζήτη-
ση που θα έχει από τους καταναλωτές με επι-
δίωξη στη συνέχεια να ενταχθεί και αυτό στη
γκάμα που διατίθεται στο οργανωμένο λιανεμ-
πόριο μέσω της αποκλειστικής συνεργασίας
που έχει με τα καταστήματα Σκλαβενίτη.

Επιπλέον, προχωρά στην αλλαγή συ-
σκευασίας στο αγελαδινό γάλα, η οποία είναι
χάρτινη τύπου tetrapack και θα μετατραπεί σε
πλαστική τύπου PET. 



Παραδοσιακά τυριά Μπέλας
Από το 1927, η εταιρεία “Μπέλας

– Τυροκομικά Βερμίου”, παράγει με-
ρικά από τα πιο δημοφιλή ελληνικά
τυριά, όπως τη φέτα, το παραδοσιακό
κασέρι, τον μπάτζο – όλα τους προ-
ϊόντα προστατευόμενης ονομασίας
προέλευσης (Π.Ο.Π.), καθώς επίσης
και το Kαπνιστό Βερμίου, το «ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΟ» ημίσκληρο τυρί, κατσικίσιο και
αγελαδινό τυρί άλμης, grill cheese,
τυριά με χαμηλά λιπαρά, καθώς επί-
σης και ελληνικά παραδοσιακά τυριά
τυρογάλακτος (όπως μανούρι, ανθό-
τυρο και μυζήθρα) κ.ά. Η εταιρεία
“Μπέλας” συνδυάζει την εμπειρία
των 90 χρόνων με ένα υπερσύγχρο-
νο εργοστάσιο υψηλής παραγωγικό-
τητας και ένα ευρύ δίκτυο διανομής.
Έτσι διασφαλίζεται ότι καθημερινά τα
ποιοτικά προϊόντα, σε μία ευρεία γκά-
μα συσκευασιών, βρίσκονται σε όλα
τα ψυγεία, τόσο των μεγάλων αλυσί-
δων σούπερ μάρκετ όσο και των μι-
κρών σημείων πώλησης, καλύπτον-
τας ταυτόχρονα τις γευστικές απαιτή-
σεις του τελικού καταναλωτή. 

Βούτυρο ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗ σε 2 τύπους
Το Βούτυρο ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗ παράγεται

από αιγοπρόβειο παστεριωμένο γάλα, δια-
θέτει υψηλή διατροφική αξία και εξαιρετικό
άρωμα. Διακρίνεται σε λιωμένο αλατισμένο
που χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική
και στα αρτοσκευάσματα και στο φρέσκο
νωπό που χρησιμοποιείται στη καθημερινή
διατροφή, όπως αλειφόμενο στο ψωμί με ή
χωρίς μέλι ή μαρμελάδα αλλά και στη ζαχα-
ροπλαστική. Το Βούτυρο ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗ
διατίθεται ως λιωμένο-αλατισμένο σε βάζο
300 και 600 γραμμαρίων και σε δοχείο 17
κιλών και ως νωπό σε tupper των 250 γραμ-
μαρίων αεροστεγώς κλεισμένο (vacuum).
Η τυροκομική επιχείρηση ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ-
ΚΑ ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗ Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 2015,
λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και
έχει την έδρα της στον Μανταμάδο Λέσβου.
Τα προϊόντα σήμερα παράγονται σε νέες
σύγχρονες εγκαταστάσεις, αξιοποιώντας
την μακρόχρονη εμπειρία και γνώση του
ίδιου προσωπικού που επί σειρά ετών και
μέσα από συνεχείς βελτιώσεις προσέφερε
στο καταναλωτικό κοινό την αναγνωρισμέ-
νη σταθερή ποιότητα των προϊόντων ΜΥ-
ΣΤΑΚΕΛΛΗ.
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Οι Μαρμελάδες με Stevia της εται-
ρείας Παπαγεωργίου παράγονται από
ώριμα φρούτα, με όλη τη φυσική τους
γεύση, είναι αυτά που δίνουν την πάντα
ξεχωριστή ποιότητα της μαρμελάδας
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» από το 1926. Μαρ-
μελάδες “EXTRA” παρασκευασμένες με
την πιστοποιημένη διαδικασία παραγω-
γής, χωρίς καθόλου συντηρητικά, πλού-
σιες σε φρούτο και μοναδική υφή, κρα-
τώντας την αγνότητα των συστατικών
τους και το γνήσιό τους άρωμα. Αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος ενός σύγχρο-
νου και υγιεινού πρωινού, του πιο ση-
μαντικού γεύματος της ημέρας, και συ-
νοδεύουν ιδανικά το γιαούρτι ή το επι-
δόρπιο. Διατίθενται και σε συσκευασίες
catering διαφημίζοντας την ελληνικότη-
τα του πρωινού στα Ξενοδοχεία, καθώς
και με Στέβια, χωρίς προστιθέμενα σάκ-
χαρα, για ακόμη ποιο υγιεινή διατροφή
και με 60% λιγότερες θερμίδες.  H γκάμα
των Παραδοσιακών Γλυκών Παπαγεωρ-
γίου περιλαμβάνει: 10 γεύσεις Μαρμε-
λάδων, 17 ποικιλίες Γλυκών Κουταλιού,
Λουκούμια σε διάφορες γεύσεις με αμύ-
γδαλο ή χωρίς, Βανίλιες και Βυσσινάδα. 

Μαρμελάδες με Stevia Παπαγεωργίου

Φλωμάρι από την οικογένεια Ποριάζη «Λήμνος»
Το Φλωμάρι είναι

το Λημνιό παραδοσια-
κό ζυμαρικό, το οποίο
σε αντίθεση με τα πε-
ρισσότερα δεν παρα-
σκευάζεται από σιμι-
γδάλι αλλά από αλεύρι
Λήμνου. Χρησιμοποιεί-
ται σε διαφορετικές εκ-
δοχές παραδοσιακά εί-
τε με Κόκκορα κοκκινι-
στό , με σαλιγκάρια ή
σαν γαρνιτούρα, με
σάλτσα ή και σε κρύες
σαλάτες. Το Φλωμάρι
Λήμνου μέτριο της οι-
κογένειας Ποριάζη πα-
ράγεται από φρέσκο
αγελαδινό παστεριω-
μένο γάλα Λήμνου, αυ-
γά ελευθέρας βοσκής
και σιταρένιο αλεύρι με
το σιμιγδάλι του από
σκληρά σιτάρια. Έχει
χαμηλή περιεκτικότητα
σε αλάτι και είναι χωρίς
συντηρητικά.
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Παγωτά από την 
οικογένεια Μπέκα

Τα παγωτά της οικογένειας Μπέκα
αποτελούν την ιδανική καλοκαιρινή
επιλογή, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που
τα καταναλώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου. Η ποικιλία των παγωτών
της Οικογένειας Μπέκα έχει ως «βασι-
λιά» το Καϊμάκι, μία παραδοσιακή επι-
λογή για παγωτό που περιέχει μέσα
μαστίχα Χίου και κανέλλα. Παράλλη-
λα, πιστοί στις τάσεις της νέας εποχής,
έχει προσθέσει Cranberry που ανήκει
στα super foods, γιαούρτι (σεβόμενοι
την επιδημία των frozen yogurts) και
σοκολάτα για τις γυναικείες θαυμά-
στριες του είδους.




