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Εν μέσω πανδημίας οι online
αγορές αλλά και το ηλε-
κτρονικό σούπερ μάρκετ

γνώρισαν ραγδαία ανάπτυξη, με-
ταβάλλοντας τα δεδομένα και
στην ελληνική αγορά. Το σύνολο
των καταναλωτών στην Ελλάδα,
όπως και στο εξωτερικό, βίωσαν
κατά τη διάρκεια της πανδημίας
δραστικές αλλαγές στον τρόπο
που πραγματοποιούν τις αγορές
τους, με τις μεταβολές αυτές να
διαμορφώνουν τις συνήθειες και
μετά την πανδημία, σύμφωνα με
πρόσφατη έρευνα. Ένας στους
δυο καταναλωτές (50%) έχουν
την πρόθεση να αυξήσουν τις on-

line αγορές ορισμένων, τουλάχι-
στον, ειδών μακροπρόθεσμα.
Ωστόσο, η στροφή στο ηλεκτρονι-
κό εμπόριο, σε ένα τόσο σύντομο
χρονικό διάστημα, βρήκε πολ-
λούς καταναλωτές, αλλά και το
λιανεμπόριο και τα κανάλια δια-
νομής, απροετοίμαστους, δημι-
ουργώντας προβληματισμό, κυ-
ρίως ως προς τις καθυστερήσεις
(49%) και το υψηλό κόστος (47%)
παράδοσης. Παράλληλα, αρκετοί
καταναλωτές, εξακολουθούν να
βρίσκουν συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα στα φυσικά καταστήματα.
Παράλληλα, πιο απαισιόδοξοι
από τους καταναλωτές άλλων χω-

ρών αναδεικνύονται οι Έλληνες
ως προς τις εκτιμήσεις τους για το
πότε θα σταματήσει ο φόβος της
πανδημίας να επηρεάζει τον τρό-
πο ζωής τους. Την ίδια στιγμή,
βιάζονται να επανέλθουν σε μια
μορφή κανονικότητας και δηλώ-
νουν πιο έτοιμοι από τους κατα-
ναλωτές άλλων χωρών, να επα-
ναλάβουν μια σειρά από δραστη-
ριότητες που είχαν ανασταλεί, σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό,
εξαιτίας της πανδημίας. Ωστόσο,
το 59% των Ελλήνων εκτιμούν
πως ο φόβος της πανδημίας θα
συνεχίσει να υπάρχει για πάνω
από ένα χρόνο ακόμη.
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Online αγορές για το 
50% των καταναλωτών



Μια πρωτοφανής διάκριση για Έλληνα ελαι-
οπαραγωγό Single Estate πολύ υψηλού
κύρους, με την πρώτη θέση και 14 βρα-

βεύσεις, σημειώθηκε στην Ιταλία, για τους βιολογι-
κούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, στον έγκριτο
διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδων EVO International
Olive Oil Competition 2021.

Η έκτη έκδοση του διαγωνισμού πραγμα-
τοποιήθηκε στην Ιταλία. Η παγκόσμια κατάταξη
EVOO World Ranking (EVOOWR), βασιζόμενη
σε αυστηρά διεθνή πρότυπα, έχει κατατάξει τον
διαγωνισμό EVOIOOC με την πολύ υψηλή βαθ-
μολογία 9/10, ανεβάζοντας τον σε μια από τις
υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως για την εγκυ-
ρότητα, την ακεραιότητα και την μεθοδολογία
του.

Ο διαγωνισμός
Ο συγκεκριμένος διεθνής διαγωνισμός θε-

ωρείται παγκοσμίως από τους πιο επαγγελματι-
κούς διαγωνισμούς ελαιολάδων γιατί εφαρμό-
ζει πολύ αυστηρά standards αξιολόγησης, βα-
σιζόμενος στις γευσιγνωστικές μεθόδους  που
ορίζει το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, απο-
κλειστικά με την μέθοδο της τυφλής γευσιγνω-
σίας (blind tasting).

Η γευσιγνωστική δοκιμή των ελαιολάδων
στον EVOIOOC 2021, όπως σε κάθε διεθνή δια-
γωνισμό αυτού του επιπέδου, πραγματοποιείται
από ειδικούς γευσιγνώστες ελαιολάδου (ex-
pert panel tasters) διεθνούς κύρους, προερχό-
μενους από διάφορες χώρες του κόσμου.

Για το 2021 σημειώθηκε ένα νέο ρεκόρ
συμμετοχών του διαγωνισμού της Ιταλίας, με
πάνω από 700 ελαιόλαδα από 30 ελαιοπαρα-
γωγικές χώρες όπως Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα,
Ισπανία, Βραζιλία, Χιλή, Σλοβενία, Πορτογαλία,
Τυνησία, Η.Π.Α, Τουρκία, Ισραήλ κ.ά. με πολύ
υψηλό επίπεδο ποιότητας.

Τα βραβεία
Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπου-

λου, τιμήθηκαν με εξαιρετικά υψηλές βραβεύ-
σεις και συγκεκριμένα:
1η θέση και το νικητήριο καλύτερο ελαιόλαδο

Flavored, EVOIOOC 202
Με 6 χρυσά και 7 ασημένια βραβεία αλλά και
πολύ υψηλές βαθμολογίες, κατατάσσονται στα
καλύτερα ελαιόλαδα Best Olive Oils EVOIOOC
Ειδικότερα, οι 14 μεγάλες βραβεύσεις στα βιο-
λογικά gourmet ελαιόλαδα των ελαιώνων Σα-
κελλαρόπουλου  στην Ιταλία για το 2021 είναι:
ENIGMA Gourmet Evoo – 1η θέση BEST  Flavo-
red
ENIGMA Gourmet Evoo  – ΧΡΥΣΟ βραβείο
2021
Το ελαιόλαδο Enigma Gourmet Evoo αναδεί-
χτηκε το καλύτερο ελαιόλαδο όλου του διαγω-
νισμού της Ιταλίας για το 2021, στην κατηγορία
του.
MAJESTIC Blend evoo - Χρυσό Βραβείο 2021
SYLLEKTIKON Gourmet evoo - Χρυσό Βραβείο
2021
OLEOASTRON Gourmet Evoo - Χρυσό Βραβείο
2021
ENSTAGMA Saffron & Rosemary - Χρυσό Βρα-
βείο 2021
ENSTAGMA Saffron & Sage- Χρυσό Βραβείο
2021
MASTERPIECE Blend evoo - Aσημένιο Βραβείο
2021
GEMSTONE Blend evoo - Ασημένιο Βραβείο
2021
FYLLIKON Βιολογικό Πρωτέλαιο - Ασημένιο
Βραβείο 2021
AGOURELAIO Βιολογικό - Ασημένιο Βραβείο
2021
ARMONIA Βιολογικό - Ασημένιο Βραβείο 2021
ARMONIΚΟΝ Βιολογικό - Ασημένιο Βραβείο
2021
ENSTAGMA Gourmet evoo - Ασημένιο Βρα-
βείο 2021
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Editorial

INFO
280 οι διεθνείς βραβεύσεις
για τους βιολογικούς
ελαιώνες Σακελλαρόπουλου

Ένας στους δυο καταναλω-
τές έχουν την πρόθεση να
αυξήσουν τις online αγορές
ορισμένων ειδών μακρο-
πρόθεσμα, ωστόσο, η στρο-
φή στο ηλεκτρονικό εμπό-
ριο, σε ένα τόσο σύντομο
χρονικό διάστημα, βρήκε
πολλούς Έλληνες αλλά και
το λιανεμπόριο απροετοί-
μαστους.

Θύμιος Κτενίδης 



Νέο Έργο της Tesco Food 
Technology στην Μπάρμπα Στάθης

Η Tesco Food Technology (TFT)
ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο
εξοπλισμού της Βιομηχανίας Μπάρμπα
Στάθης με νέα Ψυκτική Εγκατάσταση
Αμμωνίας, για την κάλυψη των αναγκών
του πλήρως αυτοματοποιημένου ψυκτικού
θαλάμου άνω των 60.000m3 για την
αποθήκευση των κατεψυγμένων
προϊόντων της.

Ο εξοπλισμός αποτελείται από συγκρότημα δύο
κοχλιωτών συμπιεστών της εταιρείας J&E Hall
σε σχεδιασμό της εταιρείας Zanotti, τους αντί-

στοιχους αεροψυκτήρες, καθώς και το σύστημα ελέγ-
χου και παρακολούθησης SCADA / Siemens.

Στο ίδιο έργο περιλαμβάνεται και αυτόνομο συγκρό-
τημα R448a για την κάλυψη των ψυκτικών αναγκών των
χώρων φορτοεκφόρτωσης, σε συνδυασμό με 4 αερο-
ψυκτήρες.

Λίγα λόγια για την Tesco Food Technology

Η Tesco Food Technology, με παρουσία από το
1963, και σε συνεργασία με την εταιρεία Zanotti, που
ανήκει στον κορυφαίο όμιλο της Daikin, παρέχει ολο-
κληρωμένες λύσεις και εξοπλισμό για την κάλυψη ψυ-
κτικών αναγκών των εταιρειών στην Ελληνική Βιομηχα-
νία Τροφίμων και Ποτών.

Η ίδρυση της Μπάρμπα Στάθης

To 1969 δημιουργείται η πρώτη γραμμή παραγωγής

καταψυγμένων φρούτων και λαχανικών Μπάρμπα Στά-
θης στην Ελλάδα, από την ΕΒΙΕ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. Τις
δεκαετίες '80 και '90 τα κατεψυγμένα λαχανικά Μπάρμ-
πα Στάθης κερδίζουν συνεχώς το καταναλωτικό κοινό
και οι πρώτες επικοινωνίες είναι στον αέρα. Ταυτόχρο-
να, ο Μπάρμπα Στάθης καινοτομεί και διευρύνει την
υπάρχουσα γκάμα προϊόντων του λανσάροντας τα μείγ-
ματα λαχανικών και καταψυγμένες πατάτες.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας
Το Σεπτέμβριο του 2001, η εταιρεία συμμετέχει στην

ίδρυση της εταιρίας ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε., με αντικείμενο
την επεξεργασία και τυποποίηση φρέσκων σαλατών.

Τον Αύγουστο του 2002 εξαγοράζει και το επιπλέον
ποσοστό μετοχών στην Εταιρία ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ, με αποτέ-
λεσμα η συμμετοχή να φθάσει το 100%, με κυρίαρχη
μάρκα τη «Χρυσή Ζύμη» με ηγετική θέση στην αγορά, η
οποία θα αναλάβει την ταχύτερη εξέλιξη του κλάδου με
πρωτοποριακά  προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται
η  παραγωγή και διάθεση καταψυγμένων λαχανικών
συμβατικής αλλά και βιολογικής γεωργίας, μείγματα λα-
χανικών απλών και με ρύζι, συνδυασμοί καταψυγμένων
λαχανικών με βάση αγαπημένες ελληνικές συνταγές
καθώς και προϊόντα ντομάτας και φρέσκες  σαλάτες.
Στην κατηγορία της ζύμης, η «Χρυσή Ζύμη» αναδεικνύει
τη θρεπτική αξία της ελληνικής κουζίνας και τη διατρο-
φική  παράδοση γενεών  μέσα από  παραδοσιακές αγα-
πημένες συνταγές με ζύμη, προσφέροντας πλούσια ποι-
κιλία προϊόντων  όπως καταψυγμένα φύλλα, πίτες, πιτά-
κια, pizza αλλά και ποικιλία φύλλων στην κατηγορία
φρέσκια ζύμη ψυγείου.

INFO
1969: Το έτος
ίδρυσης της
εταιρείας
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Τη δυσαρέσκειά του εκφράζει με
ανακοίνωσή του το Οικονομικό Επιμε-
λητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) διότι θεω-
ρεί μη εφαρμόσιμη την ΚΥΑ που εκδό-
θηκε το Σάββατο 29 Μαΐου 2021, σχε-
τικά με τη διαδικασία υποβολής εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για το προσω-
ρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή
επιδότησης πάγιων δαπανών σε επι-
χειρήσεις που επλήγησαν οικονομι-
κά, λόγω της πανδημίας.

«Ο κλάδος των λογιστών - φορο-
τεχνικών, ο κλάδος δηλαδή που στή-
ριξε και συνεχίζει να στηρίζει τα οικο-
νομικά μέτρα της κυβέρνησης, θεω-
ρεί απαράδεκτες αυτές τις διαδικα-
σίες, οι οποίες τελικά οδηγούν σε αν-
τίθετα αποτελέσματα από τα αναμενό-
μενα οφέλη. Ακόμη και μέχρι σήμερα
δεν είναι σε πλήρη λειτουργία η πλατ-
φόρμα υποβολής των δηλώσεων,
υπάρχουν ακόμη πολλές εκκρεμότη-
τες και τεχνικές αδυναμίες» όπως ση-
μειώνεται στην ανακοίνωση.

Την προσδοκία ότι η αξία των εξαγω-
γών για αγαθά θα παρουσιάσει αύξηση
3,3% φέτος σε σχέση με το 2020, εκφρά-
ζουν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρή-
σεις.

Αυτό προκύπτει από την 1η εκτίμηση
της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τις προσδοκίες των
εξαγωγικών επιχειρήσεων, για την ποσο-
στιαία μεταβολή της αξίας εξαγωγών σε
αγαθά και η οποία αντιστοιχεί σε στοιχεία
που συλλέχθηκαν από τις επιχειρήσεις
κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2020 - Ια-
νουαρίου 2021.

Η κατηγορία προϊόντων στην οποία οι
ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις
προσδοκούν ότι θα πραγματοποιηθεί η
μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της αξίας
των εξαγωγών τους, είναι η κατηγορία
Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κ.λπ., κατά
15,1%. Ενώ, θεωρούν ότι η μεγαλύτερη
ποσοστιαία μείωση θα καταγραφεί για την
κατηγορία Μηχανήματα και υλικό μετα-
φορών, κατά 10,9%.

Οι τρεις κυριότερες χώρες στις οποίες
οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις
που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα σκο-
πεύουν να πραγματοποιήσουν εξαγωγές
αγαθών εφέτος, είναι η Γερμανία, η Κύ-
προς και η Βουλγαρία.

Προσδοκίες για αύξηση 3,3% στην αξία των εξαγωγών για αγαθά

Δυσαρέσκεια για την επιδότηση πάγιων δαπανών έως τις 17 Ιουνίου



Πώς βλέπει η Moody’s την εξαγορά
της Chipita από τη Mondelez 

Η Moody’s χαρακτηρίζει ως credit
negative για την Mondelez
International την εξαγορά της Chipita
έναντι 2 δισ. δολαρίων.

Σ ύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η συναλ-
λαγή θα διατηρήσει τη μόχλευση στο υψη-
λότερο επίπεδο του αναμενόμενου εύρους

για την αξιολόγηση, που αποτελεί credit negative.
Υποθέτοντας ότι η αγορά χρηματοδοτείται μέ-

σω χρέους και δεν υπάρχουν συνέπειες, εκτιμά ότι
η συμφωνία θα αυξήσει τη μόχλευση
χρέους/EBITDA σε ελαφρώς άνω των 4 ωρών από
3,8 φορές, για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρ-
τίου.

Η εταιρεία δηλώνει ότι σχεδιάζει να χρησιμο-
ποιήσει ρευστό και νέο χρέος για να χρηματοδοτή-
σει τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί στο τέλος του έτους ή στις αρχές του επομέ-
νου.

Η αξιολόγηση Baa1 της Mondelez και το στα-
θερό outlook, δεν επηρεάζονται "διότι αναμένου-
με ότι η μόχλευση χρέους/EBITDA θα διαμορφω-
θεί στο ή κάτω του 4 μέσα σε 6-12 μήνες από την
εξαγορά, η οποία βελτιώνει τη θέση της εταιρείας
σε ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές.

Ενίσχυση της διανομής
Εκτός της προσθήκης νέων κατηγοριών σνακ

στο χαρτοφυλάκιο της Mondelez, οι δυνατότητες

διανομής της Chipita στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη θα επιτρέψουν στη Mondelez να ενισχύ-
σει τη δική της διανομή στην περιοχή.

Στο μεταξύ, η Mondelez μπορεί επίσης να πα-
ρουσιάσει τα προϊόντα της Chipita σε άλλες αγο-
ρές ανά τον κόσμο.

Η Mondelez αναμένει ουσιαστικές συνέργειες,
οι οποίες θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση των κερ-
δών και στη μείωση της μόχλευσης με την πάροδο
του χρόνου.

Να επεκταθεί η παρουσία της Mondelez

Η εξαγορά της Chipita είναι η μεγαλύτερη σε
μια σειρά συμφωνιών που σκοπό έχουν να επε-
κτείνουν την παρουσία της Mondelez στον ταχέως
αναπτυσσόμενο κλάδο σνακ στις ΗΠΑ και διε-
θνώς.

Συλλογικά, η Mondelez θα έχει δαπανήσει
σχεδόν 4 δισ. δολάρια σε συναλλαγές που ολο-
κληρώθηκαν ή ανακοινώθηκαν από τον Απρίλιο
του 2020.

«Η Mondelez International έχει θέσει ως προ-
τεραιότητα να ηγηθεί του μέλλοντος των σνακ. Για
να το επιτύχει αυτό η εταιρεία πρέπει να συνεχίσει
να εξελίσσει το χαρτοφυλάκιό της, έτσι ώστε να κα-
λύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών σε σνακ». Τα
λόγια αυτά χρησιμοποίησε ο Ντερκ Φαν ντε Πουτ,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Monde-
lez International, παρουσιάζοντας την έκθεση της
εταιρείας «2020 Snacking Made Right Report». 

INFO
Έναντι 2 δισ.
ευρώ έγινε 
η εξαγορά 
της Chipita
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Διαμαρτυρία από 
το Οικονομικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλίας

Επιστολή απέστειλε η Τοπική Διοίκηση του Π.Τ. Θεσσαλίας στον
Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κο Κωνσταντί-
νο Κόλλια, η οποία περιλαμβάνει διαμαρτυρία προς το Υπουργείο
Οικονομικών για την προθεσμία υποβολής στοιχείων από επιχειρή-
σεις.

Στην επιστολή επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής: “Ήδη
έχουμε δεχτεί πολλές καταγγελίες, ενοχλήσεις και παράπονα από
αμέτρητους οικονομολόγους και λογιστές της Θεσσαλίας, σχετικά
με τη συγκεκριμένη προθεσμία. Θεωρούμε τις καταγγελίες αυτές
απόλυτα δικαιολογημένες για τους παρακάτω λόγους:

Ήδη το σύστημα του Taxis, προκειμένου να δεχτεί δηλώσεις ει-
σοδήματος άρχισε να λειτουργεί την Παρασκευή 29/5/2021 με 14
ημέρες καθυστέρησης από την ανακοίνωση του υπουργείου Οικο-
νομικών χωρίς φυσικά να είναι πλήρως λειτουργικό.

Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, προκειμένου να μπορέσει να
συνταχθεί το Ε3 μιας επιχείρησης.

Περαιτέρω, οι περισσότερες εταιρίες που υποστηρίζουν τα λογι-
στικά προγράμματα, δεν είναι έτοιμες ακόμη να ενεργοποιήσουν τα
λογισμικά των δηλώσεων εισοδήματος.

Ένα διήμερο ψηφιακών Β2Β συ-
ναντήσεων διοργανώνει το Ελληνο-
γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, στο πλαίσιο του 5ου Ελ-
ληνογερμανικού Οικονομικού Φό-
ρουμ, με τίτλο «Όραμα Ανάπτυξης –
Εμβληματικές Επενδύσεις», που
πραγματοποιεί, 8 Ιουνίου, με την υπο-
στήριξη της Κεντρικής Ένωσης Εμπο-
ρικών και Βιομηχανικών Επιμελητη-

ρίων της Γερμανίας (DIHK) και τελεί
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνω-
ση, οι e-B2B συναντήσεις θα πραγμα-
τοποιηθούν την Τρίτη 8 Ιουνίου από τις
16:00 έως τις 19:00 (EEST) και την Τε-
τάρτη 9 Ιουνίου από τις 11:00 έως τις
14:00 (EEST), μέσω e-πλατφόρμας,
που αναπτύχθηκε ειδικά για τον σκο-

πό αυτό. Ήδη το ενδιαφέρον τους να
συμμετάσχουν στις B2B επαφές
έχουν εκδηλώσει πολυάριθμες ελλη-
νικές και γερμανικές επιχειρήσεις,
προερχόμενες από βασικούς κλά-
δους της οικονομίας, όπως η ενέργεια
κι οι ΑΠΕ, η διαχείριση απορριμμάτων
η τεχνολογία πληροφοριών και τηλε-
πικοινωνιών (ICT), ο τουρισμός και η
αγροδιατροφή.

Το 5ο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ διοργανώνει e-Β2Β συναντήσεις
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Τα δημητριακά πρωινού και οι μπά-
ρες δημητριακών Nestlé FITNESS® αλ-
λάζουν εμφάνιση και αποκτούν νέα, μον-
τέρνα αισθητική και φρέσκα, έντονα
χρώματα! Έτσι, ανανεώνονται αλλά δια-
τηρούν ίδια την απολαυστική γεύση και
τη μοναδική συνταγή τους και είναι εδώ
για να σε βοηθήσουν να ξεκινάς κάθε
ημέρα σου δυναμικά και με θετική διάθε-
ση. 

Οι αλλαγές όμως δεν σταματούν
εδώ! Τα FITNESS® της Nestlé σε παρα-
κινούν να κάνεις κι εσύ μία αλλαγή, εν-
τάσσοντας την άσκηση στην καθημερινό-
τητά σου. Η καλύτερη γυμναστική είναι
αυτή που εσύ απολαμβάνεις, γι’ αυτό τα
αγαπημένα σου δημητριακά σε προτρέ-
πουν να βρεις το δικό σου fitness και να
κάνεις την άσκηση πιο διασκεδαστική,
συνδυάζοντάς τη με μία δραστηριότητα
που σου αρέσει!

Διάδρομος και το τελευταίο επεισό-
διο μιας καθηλωτικής σειράς; Yoga και
ένα χαλαρωτικό podcast; Περπάτημα και
συζήτηση με φίλους; Οι επιλογές είναι
αμέτρητες και σε περιμένουν να τις ανα-
καλύψεις, παρέα με τα ανανεωμένα δη-
μητριακά FITNESS®!

Αναζήτησε τις νέες συσκευασίες
Nestlé FITNESS®, βρες το δικό σου fit-
ness…και απόλαυσέ το!

Νέα εμφάνιση για τα προϊόντα FITNESS

Συλλεκτική έκδοση της Ράμνιστας 
Κυρ-Γιάννη για τα 200 χρόνια από το 1821

Μια συλλεκτική έκδοση της Ράμνιστας σε ξύλινη κασετί-
να 3 φιαλών, κυκλοφόρησε το Κτήμα Κυρ-Γιάννη, με αφορ-
μή την επέτειο των 200 χρόνων  από την Ελληνική Επανά-
σταση του 1821. Πρόκειται για τη Ramnista Le Bicentenai-
re, ένα 100% Ξινόμαυρο από την εσοδεία του 2011, που
υπήρξε ίσως η κορυφαία χρονιά της δεκαετίας. Οι ιδανικές
συνθήκες εκείνης της χρονιάς, βοήθησαν στην ποιοτική
ωρίμανση των σταφυλιών χωρίς ασθένειες, οδηγώντας
στην παραγωγή ενός κρασιού με δυναμική παλαίωσης στον
υπερθετικό βαθμό. Η επετειακή έκδοση της Ράμνιστας, κυ-
κλοφορεί σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό και είναι δια-
θέσιμη μόνο σε επιλεγμένες κάβες. Η Κυρ-Γιάννη ιδρύθηκε
το 1997 από το Γιάννη Μπουτάρη, μια από τις ξεχωριστές
μορφές της ελληνικής οινοποιίας, όταν εκείνος αποχώρησε
από την οικογενειακή οινοποιητική εταιρία που είχε δημι-
ουργήσει ο παππούς του το 1879. Σήμερα, ο Στέλλιος
Μπουτάρης, οινοποιός τέταρτης γενιάς, καθοδηγεί την ομά-
δα της Κυρ-Γιάννη στην επόμενη φάση της εξελικτικής πο-
ρείας του Κτήματος, αξιοποιώντας δυναμικά τους βασικούς
πυλώνες της φιλοσοφίας Κυρ-Γιάννη: καινοτομία, σεβα-
σμός στην παράδοση και εξειδικευμένη γνώση για το κρασί,
από το αμπέλι ως τον τελικό καταναλωτή.



Στριφτάρια με χαρούπι “Χιώτικο Κελλάρι”
Το εργαστήριο ζυμαρικών “Χιώτι-

κο Κελλάρι” της οικογένειας Κων-
σταντουλάκη εδώ και αρκετά χρόνια
δραστηριοποιείται με αγάπη και με-
ράκι στο χώρο της παρασκευής και
εμπορίας ζυμαρικών, με στόχο να
προσφέρει στους καταναλωτές προ-
ϊόντα υψηλής ποιότητας. Στεγάζεται
σε παραδοσιακό οίκημα, χτισμένο
τον προηγούμενο αιώνα αλλά προ-
σαρμοσμένο στον σύγχρονο τρόπο
παραγωγής και επεξεργασίας που
απαιτούν οι σημερινές συνθήκες. Εί-
ναι δείγμα του σεβασμού μας στην
παράδοση του τόπου, με γνώμονα τα
στοιχεία της Μεσογειακής διατρο-
φής. Το “Χιώτικο Κελλάρι” διαθέτει,
μεταξύ άλλων, και τα στριφτάρια από
χαρούπι. Το χαρούπι είναι ένας Με-
σογειακός, ξυλώδης καρπός, που η
γεύση του θυμίζει σοκολάτα. Τα στρι-
φτάρια με χαρούπι είναι ένα gourmet
προϊόν, που αξίζει να δοκιμαστεί από
εκείνους που δεν φοβούνται να επε-
κτείνουν τους γαστρονομικούς τους
ορίζοντες.

Κρασί ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ από την Οινοποιία Παπαντώνη
Φτιαγμένο από 100% Αγιωργίτικο σταφύ-

λι, το κρασί ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ της Οινοποιίας Πα-
παντώνη έχει καθαρό, βαθυκόκκινο χρώμα,
χαρακτηριστικό μιας από τις πιο σπουδαιότε-
ρες ελληνικές ερυθρές ποικιλίες. Έχει βελού-
δινη, απαλά στρόγγυλη γεύση, με φρουτώδη
αρώματα και μακρά επίγευση στον ουρανί-
σκο. Το μπουκέτο των αρωμάτων του έχει πι-
νελιές πιπεριών και ξηρών καρπών, που ανα-
μειγνύονται τέλεια με το κύριο άρωμα του
Αγιωργίτικου, φράουλας και βατόμουρου.
Σερβίρεται στους 16°-18°C συνοδεύοντας
άψογα κόκκινα κρέατα και φαγητά κατσαρό-
λας. Το κρασί αυτό είναι ιδανικό για μακρό-
χρονη παλαίωση και ως τέτοιο, θεωρείται ξε-
χωριστό και ελκυστικό προς όσους εκτιμούν
την ποιότητα. Αποτελεί το τέλειο δώρο για
συγγενείς, στενούς φίλους και συνεργάτες. Η
Οινοποιία Παπαντώνη, βρίσκεται στο Άργος,
την πιθανότατα αρχαιότερη, συνεχώς κατοι-
κούμενη, πόλη της Ελλάδας. Επιμένοντας
στην ποιότητα αντί για την ποσότητα, η εται-
ρεία μένει πιστή στους λόγους που ώθησαν
τους ιδρυτές της να εισέλθουν στον χώρο της
τυποποιημένης οινοποίησης.
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Το Βιολογικό Ταχίνι Ολικής - Άθερ-
μο Ωμό της ΣΑΜΥΘΟΣ είναι διαθέσιμο
στην αγορά σε συσκευασία των 200 gr
και αποτελεί το μοναδικό ταχίνι που
έχει το 100% των βιταμινών και ιχνο-
στοιχείων που έχει το ωμό σουσάμι.
Διατηρεί ζωντανά όλα τα ένζυμα του
ωμού σπόρου και είναι κατάλληλο για
ωμοφαγική διατροφή (RAW FOOD
DIET).Η διαδικασία παραγωγής ωμο-
φαγικού ταχινιού είναι μία πραγματική
δύσκολη διαδικασία. Η εταιρία ΣΑΜΥ-
ΘΟΣ είναι η μοναδική εταιρία στην Ελ-
λάδα που δημιούργησε την τεχνογνω-
σία και παράγει βιολογικό άθερμο,
πραγματικά ωμό, κάτω των 30oC, ταχίνι
καλλιεργώντας η ίδια το βιολογικό σου-
σάμι της κορυφαίας σε παγκόσμιο επί-
πεδο, ελληνικής ποικιλίας Έβρου.Σύμ-
φωνα με την εταιρεία, η ελαφρώς πικρή
επίγευση του άθερμου ωμού ταχινιού,
που οφείλεται στην ύπαρξη του συνό-
λου των αιθέριων ελαίων, βιταμινών
και ενζύμων που υπάρχουν στο ωμό
σουσάμι, με την έντονη αίσθηση φρε-
σκάδας ωμού σπόρου δημιουργούν
έναν μοναδικό και ακαταμάχητο συν-
δυασμό.

Βιολογικό Ταχίνι Ολικής ΣΑΜΥΘΟΣ

Κασέρι ΠΡΟΙΚΑΣ Εξαιρετικά Παλαιωμένο

Το Κασέρι ΠΡΟΙΚΑΣ Εξαιρετικά Παλαιωμένο είναι τυρί Προστατευόμενης Ονο-
μασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.). Παράγεται στο τυροκομείο ΠΡΟΙΚΑΣ στο Σοχό Θεσ-
σαλονίκης, αποκλειστικά από επιλεγμένο ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα αυτόχθο-
νων φυλών αιγοπροβάτων ελεύθερης βοσκής της περιοχής, χωρίς πρόσθετα και
συντηρητικά, με την παραδοσιακή οικογενειακή συνταγή και ωριμάζει περισσότε-
ρο από 12 μήνες σε ειδικές συνθήκες.Η άριστη πρώτη ύλη και η μακρά ωρίμανση
με βάση την τεχνογνωσία της οικογένειας ΠΡΟΙΚΑ καθιστούν το Κασέρι ΠΡΟΙΚΑΣ
(Π.Ο.Π.) Εξαιρετικά Παλαιωμένο είναι μοναδικό τυρί με έντονη, μεστή, ιδιαίτερα
αρωματική γεύση και χαρακτηριστική επίγευση που διατηρεί για πολλή ώρα μια
ευχάριστη αίσθηση πληρότητας.
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Χυμός ρόδι-
μανταρίνι Ροδάμυ

Κάθε συσκευασία χυμού Ροδάμυ
αποτελείται από 100% Φυσικό Χυμό
Ρόδι Ερμιόνης και 100% Φυσικό Χυμό
Μανταρίνι Ερμιόνης χωρίς προσθήκη
συντηρητικών και ζάχαρης.Ο χυμός
παράγεται στο εργαστήρι με την πιο
ασφαλή τεχνολογία.Το Ροδάμυ παρα-
σκευάζεται από ρόδια της ποικιλίας Ερ-
μιόνης που έχει ξεχωρίσει στην αγορά
λόγω της γλυκιάς της γεύσης και των
αντιοξειδωτικών του ιδιοτήτων.Ο Χυ-
μός Πορτοκάλι και Μανταρίνι με τα
πλούσια θρεπτικά συστατικά του παίζει
σημαντικό ρόλο σε μια ισορροπημένη
και υγιεινή διατροφή.Διατίθεται σε συ-
σκευασία των 250 ml και 3 λίτρων.




