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Αυξάνονται διαρκώς τα
προϊόντα στη χώρα μας,
που έχουν βάση τους τις

υπερτροφές, καθώς όλο και πε-
ρισσότεροι καταναλωτές στρέ-
φονται σε επιλογές τροφών με
ευεργετικές ιδιότητες. Τα su-
perfoods έρχονται δυναμικά να
καλύψουν τις ανάγκες της νέας
αυτής αγοραστικής τάσης στην
Ελλάδα. Το τελευταίο χρονικό
διάστημα μάλιστα, όλο και πε-
ρισσότερες βιομηχανίες τροφί-
μων λανσάρουν προϊόντα με
σπόρους chia, ένα ανερχόμενο

superfood, που πλέον έχει κά-
νει αισθητή την είσοδό του στην
αγορά. Πρόκειται για σπόρους
ενός ανθοφόρου φυτού που
προέρχεται από τη Νότια Αμερι-
κή, το Μεξικό και τη Γουατεμά-
λα. Από το 2009, η Ευρωπαϊκή
Ένωση ενέκρινε τους σπόρους
Chia ως νέο τρόφιμο, επιτρέ-
ποντας την προσθήκη σε προ-
ϊόντα ζύμης έως και 5%. Οι σπό-
ροι Chia μπορούν να προστε-
θούν και σε άλλα τρόφιμα, όπως
σε smoothies, δημητριακά
πρωινού, μπάρες δημητριακών,

γιαούρτι, πίτες και ψωμί. Οι εγ-
χώριες εταιρείες, ακολουθών-
τας τις διεθνείς τάσεις, έχουν
λανσάρει αντίστοιχα προϊόντα
με chia για τους καταναλωτές
που αναζητούν πιο υγιεινές επι-
λογές. Τα στοιχεία της αγοράς
δείχνουν απόλυτα ανοδικές τά-
σεις στη ζήτηση και κατανάλω-
ση γνωστών και μη υπετροφών
από τους Έλληνες καταναλωτές,
με το ποσοστό τους να αυξάνε-
ται και όσον αφορά τη θέση τους
στο τραπέζι του ελληνικού νοι-
κοκυριού.
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Aνερχόμενο superfood
οι σπόροι chia



Χρυσό βραβείο απέσπασε η
εταιρεία Ελληνικά Εκλεκτά
Έλαια ΑΕ στον Διεθνή
Διαγωνισμό Ελαιολάδου της
Νέας Υόρκης με το Ελαιόλαδο
Ανανίας ΠΟΠ Καλαμάτα
(Ananias PDO Kalamata).

Ε ιδικότερα, ο Διαγωνισμός NYIOOC
αποτελεί μια από τις σημαντικότε-
ρες και πιο αξιόλογες διοργανώ-

σεις στον κλάδο του ελαιολάδου, ενώ κά-
θε χρόνο επαγγελματίες του χώρου ανα-
μένουν με αγωνία την ανακοίνωση των νι-
κητών, καθώς τα εν λόγω βραβεία δημι-
ουργούν προστιθέμενη αξία για κάθε
brand ή εταιρεία. 

Ο πιο αξιόπιστος οδηγός
Είκοσι κριτές ανέλυαν επί σειρά ημε-

ρών 1159 ελαιόλαδα από 28 χώρες, προ-
κειμένου να δημιουργήσουν το ετήσιο li-
sting of award winners (bestoliveoils.
com), που θεωρείται ευρέως ο πιο αξιόπι-
στος οδηγός για τα καλύτερα εξαιρετικά
παρθένα ελαιόλαδα. Πλέον, στη λίστα συ-
ναντάται και το Ελαιόλαδο Ανανίας ΠΟΠ
Καλαμάτα (Ananias PDO Kalamata), που
χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα, η
οποία διασφαλίζεται από τον συνδυασμό
του άριστου κλίματος της περιοχής και της
ιδιαίτερης καλλιεργητικής φροντίδας των
ελαιώνων.

Η διοίκηση της εταιρείας Ελληνικά
Εκλεκτά Έλαια Α.Ε.– Μέλος της πρωτο-
βουλίας  ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ– με υπερηφά-
νεια δηλώνει ότι το βραβείο αυτό ανοίγει
νέες προοπτικές και μεγαλύτερη αναγνω-
ρισιμότητα για τα ελληνικά αγροδιατροφι-
κά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Επίσης,
αποτελεί εργαλείο για την επέκταση του
Ananias PDO Kalamata  σε νέες αγορές
πέραν των ήδη υφιστάμενων, όπως ΗΠΑ,

Ηνωμένο Βασίλειο, Χονγκ Κονγκ, Σιγκα-
πούρη, Νορβηγία, Σουηδία, Κολομβία,
Ρουμανία, Λιθουανία κ.ά.

Λίγα λόγια για τα Ελληνικά
Εκλεκτά Έλαια Α.Ε.

Η εταιρεία Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια
Α.Ε. συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυ-
φαίες επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφί-
μων στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στην
παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου
και σπορελαίων, όπως επίσης και στην εμ-
πορία delicatessen προϊόντων.

Ιδρύθηκε το 2000 πλαισιώνοντας τη
γκάμα των προϊόντων της με υπάρχοντα
και ιδιαίτερα δημοφιλή brand, όπως είναι
το brand «Ανανίας» και «Αίγλη». Αποτελεί
μία καθαρά ελληνική οικογενειακή επιχεί-
ρηση, η οποία διατηρεί τη δομή και τις
αξίες της σε ένα άκρως ανταγωνιστικό πε-
ριβάλλον. Χάρη στη δομή της, η εταιρεία
καθίσταται ιδιαίτερα ευέλικτη στις νέες
ανάγκες που προκύπτουν, αλλά και προ-
σαρμοστική στις εκάστοτε μεταβολές της
αγοράς. Από την άλλη μεριά, η παραγωγι-
κή της δυναμικότητα, καθώς και η οργά-
νωσή της επιτρέπουν την κάλυψη μεγά-
λων παραγγελιών, πολλαπλών κωδικών
και απαιτήσεων. Συγχρόνως, η υιοθέτηση
ολοκληρωμένης πελατοκεντρικής στρα-
τηγικής αποτελεί το στοιχείο διαφοροποί-
ησης της. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανά-
πτυξη ενός οργανωμένου συστήματος
διαχείρισης των πελατειακών της σχέσε-
ων έχοντας ως βάση την αποτελεσματική
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
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INFO
2000: Η χρονιά ίδρυσης 
της εταιρείας

Οι υπερτροφες τα τελευ-
ταία χρονια έχουν πραγμα-
τοποιήσει δυναμική είσοδο
στη βιομηχανία τροφίμων.
Οι σπόροι chia είναι ακόμα
ένα superfood που αξιοποι-
ούν και οι εγχώριες βιομη-
χανίες, προκειμένου να
προσφέρουν περισσότερες
επιλογές στους καταναλω-
τές 

Θύμιος Κτενίδης 



Η οικογένεια Μονοποικιλιακών Αποσταγμάτων
Δεκαράκι κοντά στους σεισμόπληκτους

Το πρώτο μονοποικιλιακό τσίπουρο
Δεκαράκι Τυρνάβου, με τόπο καταγωγής
το Δαμάσι, παραμένει από την πρώτη
στιγμή στο πλευρό των συμπολιτών του.
Πρόσφατα, πρόσφερε κλιματιστικά στους
κατοίκους που εξακολουθούν να μένουν
σε τροχόσπιτα, ανακουφίζοντας σημαντικά
τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις
έκτακτες συνθήκες επιβίωσης που έχουν
δημιουργηθεί μετά τον καταστροφικό
σεισμό. 

Έντονο το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης
Η οικογένεια Δεκαράκι βρέθηκε από την πρώτη

στιγμή στο πλευρό των κατοίκων του χωριού Δαμάσι,
που έχρηζαν άμεσης βοήθειας προσφέροντας τους
θερμαντικά σώματα τον Μάρτιο, για να μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν το κρύο της εποχής. 

Η στήριξη της κοινωνίας και η προσφορά σε ανθρώ-
πους που το έχουν ανάγκη αποτελεί ευθύνη όλων μας.
Έχοντας, λοιπόν, έντονο το αίσθημα κοινωνικής ευθύ-
νης, η πρώτη οικογένεια Μονοποικιλιακών Αποσταγμά-
των Δεκαράκι συμβάλει έμπρακτα στην υποστήριξη της
τοπικής κοινωνίας και συνεχίζει να βρίσκεται σε επικοι-
νωνία με την τοπική αυτοδιοίκηση για συμπληρωματικές
κινήσεις υποστήριξης των πληγέντων. 

Η οινοποιία
Η ιστορία ξεκινά στις αρχές του 20ου αιώνα όταν ο

Βάιος Βασδαβάνος, 
αμπελοκαλλιεργητής από το Δαμάσι Τυρνάβου, αρ-

χίζει να παράγει και να εμπορεύεται κρασί και τσίπουρο
στη δική του μικρή οικοτεχνία. 

Σιγά – σιγά, οι οίνοι αποκτούν μεγάλη φήμη στην πε-
ριοχή για την εξαιρετική ποιότητα και το μοναδικό τους
άρωμα. Με αγάπη για τα αποστάγματα και τα αρώματα
του τόπου, οι 3 γιοι του αποφασίζουν να συνεχίσουν την
παράδοση του πατέρα τους, 

και ιδρύουν το 1959 την Οινοποιία-Αποσταγματο-
ποιία Βασδαβάνου.

Η Οικογένεια Βασδαβάνου συνεχίζει την παράδοση
της οινοποιίας ως σήμερα και παραμένει μια αμιγώς οι-
κογενειακή επιχείρηση, την οποία διοικούν τα παιδιά
των ιδρυτών, έχοντας κληρονομήσει τα μυστικά, την τε-
χνική αλλά και το μεράκι των πατέρων τους.

Οι πρώτες εγκαταστάσεις του οινοποιείου-αποσταγ-
ματοποιείου βρίσκονταν στο Δαμάσι Τυρνάβου, που
αποτελεί τόπο καταγωγής της οικογένειας Βασδαβά-
νου, αλλά φιλοξενεί και έναν από τους μεγαλύτερους
αμπελώνες Μοσχάτου της Θεσσαλίας.

Το 1974 η επιχείρηση μεταφέρθηκε σε νέες, μεγα-
λύτερες εγκαταστάσεις, έκτασης 2.500 τ.μ., σε ιδιόκτητο
οικόπεδο 13 στρεμμάτων, στο 5ο χλμ. Λάρισας - Τυρνά-
βου, καθιστώντας το οινοποιείο της οικογένειας Βασδα-
βάνου το μεγαλύτερο ιδιωτικό οινοποιείο της περιοχής.

Μάλιστα, το 1999, έγινε πλήρης εκσυγχρονισμός
του εξοπλισμού και σήμερα το οινοποιείο διαθέτει τα
πλέον σύγχρονα και εξελιγμένα μέσα για την παραγωγή
προϊόντων άριστης ποιότητας, που διατηρούν παράλλη-
λα ατόφιο τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους.

INFO
1959: Η ίδρυση
της Οινοποιίας -
Αποσταγματοποι
ίας Βασδαβάνου
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Οδός Δημητρίου Παυλίδη: Ένα 
καινούριο σημείο αναφοράς

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά έγινε
δεκτή από όλους τους ανθρώπους του
Εργοστασίου Παυλίδη η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αθηναίων για τη μετονομασία του
παρακείμενου δρόμου σε οδό
«Δημητρίου Παυλίδη». 

Η πρωτοβουλία για τη μετονομασία του δρό-
μου ανήκει στους εργαζόμενους του Ερ-
γοστασίου που ήθελαν με αυτόν τον τρόπο

να αποτίσουν φόρο τιμής στο τελευταίο μέλος της
οικογένειας Παυλίδη που διοίκησε την επιχείρηση
καθώς και να αναδείξουν την ιστορία του Εργοστα-
σίου Παυλίδη και τη σημασία που έχει για την πε-
ριοχή των Πετραλώνων και γενικότερα για την οδό
Πειραιώς. 

Αναγνώριση της συμβολής του Δημη-
τρίου Παυλίδη

To Εργοστάσιο Παυλίδης, ένας εμβληματικό
χώρος με ιστορία 145 ετών, αποτελεί κύτταρο ανά-
πτυξης, καινοτομίας, απασχόλησης, πολιτισμού
και εκπαίδευσης στην περιοχή της Αθήνας. Αποτε-
λεί πλέον ένα τοπωνύμιο με μακρά παράδοση που
συνεχίζει να σηματοδοτεί την εξέλιξη και την ιστο-
ρική συνέχεια με παρελθόν, παρόν και μέλλον. 

Η κίνηση αυτή αποτελεί αναγνώριση της συμ-
βολής του Δημητρίου Παυλίδη στην ανάπτυξη του
εργοστασίου και αντανακλά όλη την ένδοξη πο-
ρεία της σοκολατοποιίας Παυλίδη από την εποχή
του Σπυρίδωνα Παυλίδη και την ίδρυση του «Γλυ-
κυσματοποιείου Παυλίδου» το 1842, στη συμβολή
των οδών Βύσσης και Αιόλου στην Αθήνα, την οι-
κοδόμηση του Εργοστασίου Παυλίδη στην οδό

Πειραιώς το 1876, έως και σήμερα που συνεχίζει
να είναι μια σύγχρονη, τεχνολογικά εξελιγμένη και
ασφαλής μονάδα παραγωγής. 

Παράλληλα όμως, η Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη
γιορτάζει φέτος τα 160 χρόνια παρουσίας της στην
ελληνική αγορά. Από το 1861 έως σήμερα, η αγα-
πημένη και χαρακτηριστική γεύση της Σοκολάτας
Υγείας Παυλίδη αποτελεί τη διαχρονική σταθερή
αξία πολλών γενεών.  

Μία σοκολάτα σύμβολο

Ο Σπυρίδωνας Παυλίδης ήταν αυτός που έφε-
ρε τη σοκολάτα στην Ελλάδα το 1861, δημιουρ-
γώντας τη Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη, την πρώτη
σοκολάτα που παράχθηκε στη χώρα. Καθώς το μη
παστεριωμένο γάλα οδηγούσε σε σοβαρά προ-
βλήματα υγείας, ο Σπυρίδωνας Παυλίδης έφτιαξε
τη δική του σοκολάτα χωρίς γάλα, για να διασφαλί-
σει την άριστη ποιότητα του προϊόντος, και την ονό-
μασε… «Υγείας».

Με τις αμέτρητες διακρίσεις της και τη διαχρο-
νική της συσκευασία να αποτελούν αναλλοίωτα
χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν τη μακρόχρο-
νη ιστορία της, η Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη έχει
αναπτύξει μια βαθιά, μοναδική σχέση με το κατα-
ναλωτικό κοινό, τοποθετώντας την υψηλά στις
προτιμήσεις του για πολλές δεκαετίες.

Από τότε μέχρι και σήμερα αποτελεί μία σοκο-
λάτα σύμβολο, που βρίσκεται πάντα δίπλα στους
Έλληνες καταναλωτές, τόσο στις εύκολες όσο και
τις δύσκολες στιγμές του. Σε συνδυασμό με τον
εορτασμό των 160 χρόνων της σοκολάτας Υγείας
Παυλίδη, κυκλοφορεί η νέα επετειακή-συλλεκτική
συσκευασία αναδεικνύοντας την παρουσία και τον
αναλλοίωτο χαρακτήρα της στη διάρκεια των ετών. 

INFO
160 χρόνια
παρουσίας της
Σοκολάτας
Υγείας Παυλίδη
στην ελληνική
αγορά
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Συνάντηση με τους Προέδρους των
Επιμελητηρίων των 5 Ενοτήτων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου είχε ο πε-
ριφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, στην
Τρίπολη.

Στην ωριαία και πλέον συνάντηση,
η οποία διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα,
όπως τόνισε ο περιφερειάρχης, διαπι-
στώθηκε σύμπτωση απόψεων σε όλα
τα ζητήματα που συζητήθηκαν.

Συγκεκριμένα, η θεματολογία της
συνάντησης περιελάμβανε το θέμα
του νέου ΕΣΠΑ και τον ρόλο των Επιμε-
λητηρίων σχετικά με το οποίο συμφω-
νήθηκε να υπάρξουν κοινές δράσεις
και κοινή πορεία.

Εξάλλου, συμφωνήθηκε ότι η πε-
ριοχή της Μεγαλόπολης θα πρέπει να
έχει διακριτό ρόλο ως προς τις προτε-
ραιότητες των χρηματοδοτήσεων.

Εξετάστηκε επίσης και το θέμα των
ενισχύσεων με 40.000.000 ευρώ, μέ-
σω του ΕΣΠΑ 2014 – 2021 των μικρο-

μεσαίων επιχειρήσεων που έπληξε η
πανδημία, με τον περιφερειάρχη να
δηλώνει ότι υπάρχει εξασφαλισμένη
χρηματοδότηση για όσους επιχειρημα-
τίες δικαιωθούν στις ενστάσεις που
υπέβαλαν.

Παράλληλα, ο Π. Νίκας τόνισε ότι
επιβάλλεται να συνεχιστεί η στήριξη
των επιχειρήσεων, τόσο με οριζόντια
δράση από τις Περιφέρειες, όσο και

κεντρικά από την πολιτεία.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο

Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Πελοποννήσου και Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Κορινθίας Πανα-
γιώτης Πιτσάκης και οι Πρόεδροι των
Επιμελητηρίων Μεσσηνίας Βαγγέλης
Ξυγκώρος, Αρκαδίας Γιάννης Τρου-
πής, Αργολίδας Φώτης Δαμούλος και
Λακωνίας Ιωάννης Παναρίτης.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
charisma του Κτήματος Βασιλάκη,
από το Μιραμπέλλο Λασιθίου Κρή-
της, κατέκτησε Χρυσό Βραβείο ανά-
μεσα σε 1.159 συμμετοχές από 28
χώρες και 6 ηπείρους, στον Διαγωνι-

σμό Ελαιολάδου της Νέας Υόρκης. Ο
NYIOOC είναι ο πλέον αναγνωρισμέ-
νος διαγωνισμός παγκοσμίως.

Η νέα διάκριση ήρθε μερικές μέ-
ρες μετά από ακόμα ένα βραβείο που
κέρδισε σε αντίστοιχο διαγωνισμό

στο Βερολίνο, ανεβάζοντας σε δε-
καέξι τα διεθνή βραβεία των προϊόν-
των της οικογένειας Βασιλάκη και
εδραιώνοντας τη θέση τους ανάμεσα
στα καλύτερα ελαιόλαδα στον κό-
σμο.

Κορυφαία διάκριση για το ελαιόλαδο του Κτήματος Βασιλάκη 

Συνάντηση Περιφερειάρχη με τους προέδρους των Επιμελητηρίων
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Η προσφορά της ΔΕΛΤΑ 
στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος (1η
Ιουνίου) γιόρτασε φέτος η ΔΕΛΤΑ με
μια διπλή δράση – προσφορά στους
«μικρούς μας πρίγκιπες», τα παιδιά
μας. Στηρίζει τον Οργανισμό «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», καλύπτοντας
πανελλαδικά τις ανάγκες σε γάλα για
τα παιδιά που μεγαλώνουν στα 10
Σπίτια του Οργανισμού και για
διάστημα 3 μηνών, ενώ παράλληλα
προσφέρει σε 500 παιδιά την ευκαιρία
να απολαύσουν διαδικτυακά την
παράσταση «Ο μικρός Πρίγκιπας» με
τον Θανάση Τσαλταμπάση, στο πλαίσιο
ενός μεγάλου διαγωνισμού.

Η παράσταση
Επιπλέον, σε μια ειδική παράσταση για τα παι-

διά των εργαζόμενων και συνεργατών της, «φιλο-
ξενεί» και περισσότερα από 400 παιδιά από τα σπί-
τια του Οργανισμού το Χαμόγελο του Παιδιού, τα
Κέντρα Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας και το Ογ-
κολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων, καθώς
και από 9 φορείς που στηρίζει η Ένωση «Μαζί για
το Παιδί», για να απολαύσουν και εκείνα την εξαι-
ρετική αυτή παράσταση από κάθε γωνιά της χώρας
μας.

Η ΔΕΛΤΑ, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρό-

λο που έχει το γάλα στη διατροφή των παιδιών,
τους δίνει φέτος τον πρωταγωνιστικό ρόλο με τη
συμβολική αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας.
Όπως, άλλωστε, λέει χαρακτηριστικά και ο ίδιος ο
ήρωας του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, διαχρονι-
κό σύμβολο της αγάπης της φιλίας και της ανθρω-
πιάς, «μόνο τα παιδιά ξέρουν τι ψάχνουν να
βρουν…. Οι μεγάλοι δεν καταλαβαίνουν ποτέ τίπο-
τα από μόνοι τους και είναι κουραστικό τα παιδιά
συνεχώς και πάντα να τους εξηγούν τα πράγματα».

ανάδειξη του γάλακτος
Με τη φετινή – διπλή δράση της, που συνδυά-

ζεται με ειδικές προσφορές στους καταναλωτές
για προϊόντα γάλακτος σε επιλεγμένα S/Ms, η
ΔΕΛΤΑ συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκό-
σμιας Ημέρας Γάλακτος που καθιερώθηκε από την
Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ το
2001, προκειμένου να καταδείξει την τεράστια
αξία του γάλακτος στην υγεία και την ανάπτυξη των
ανθρώπων σε όλον τον κόσμο. 

Εξάλλου, η κορυφαία ελληνική εταιρεία τροφί-
μων, από το 1952 κάνει πράξη αυτές τις παγκό-
σμιες αρχές που προωθεί ο ΟΗΕ, καλύπτοντας
όλες μας τις ανάγκες, από τη βρεφική και την παι-
δική ηλικία, αλλά και σε όλα τα στάδια της ζωής
μας. Το γάλα ΔΕΛΤΑ προέρχεται από επιλεγμένες
ελληνικές φάρμες και παραγωγούς και περνά από
2.500 ελέγχους, διασφαλίζοντας την αξεπέραστη
διατροφική του αξία και την μοναδική του γεύση,
κάθε μέρα απ΄ άκρη σ΄ άκρη της Ελλάδας.

INFO
Το 1965 αρχίζει
η ιστορία της
ΔΕΛΤΑ
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Το Παλαιωμένο Τσίπουρο Καρδάση, είναι
ένα εκλεκτό απόσταγμα στεμφύλων μοσχάτου
που ωρίμασε σε γαλλικά και αμερικάνικα
δρύινα βαρέλια. Η παραμονή του αποστάγμα-
τος στα βαρέλια, διαρκεί από 18 – 24 μήνες. Ο
χρόνος παραμονής εξαρτάται από τον τύπο και
το κάψιμο του βαρελιού. Η διαδικασία αυτή της
παλαίωσης αλλάζει το χαρακτήρα του τσίπου-
ρου, δίνοντάς του πιο φίνα αρώματα, πιο πλού-
σια γεύση και πολύ δυνατή επίγευση. Το τελι-
κό blend είναι ένα εξαιρετικό απόσταγμα απα-
λό και ολοκληρωμένο που σε εκπλήσσει ευχά-
ριστα. Κυριαρχούν αρώματα φρέσκων φρού-
των, βανίλιας εσπεριδοειδών αλλά και μπαχα-
ρικών, μόκας σοκολάτας και καπνού. Πίνεται
σκέτο σε χαμηλή θερμοκρασία, σε ποτήρι απο-
στάγματος (τουλίπα) ως χωνευτικό επιδόρπιο,
μετά από ένα καλό γεύμα. Επίσης μπορείτε να
το πιείτε σε ποτήρι old fashion δροσερό, συνο-
δεύοντας με spicy ξηρούς καρπούς ή αποξη-
ραμένα φρούτα (δαμάσκηνα, βερίκοκα, σύκα
κ.α.). Ο ιδανικός συνδυασμός είναι με bitter
σοκολάτα γεμιστή με πορτοκάλι. Μπορεί επί-
σης να αποτελέσει τη βάση για ευφάνταστα
cocktails. Τα προϊόντα ΚΑΡΔΑΣΗ, πωλούνται
σε επιλεγμένες κάβες και σε ορισμένες αλυσί-
δες Super Market.  Εκτός από την Ελληνική
αγορά, τα τελευταία χρόνια, εξάγονται και σε
κάποιες χώρες του εξωτερικού, όπως: Κανα-
δά, ΗΠΑ, Κύπρο, Αγγλία, Βουλγαρία, Γερμα-
νία,  Αυστρία, Ολλανδία, σημειώνοντας μεγά-
λη επιτυχία και αποδοχή.

Παλαιωμένο Τσίπουρο Καρδάση

Μπίρα Gulden
Draak

Η Gulden Draak είναι μία μπίρα υψη-
λής ποιότητας, ακολουθώντας τη διαδι-
κασία της διπλής ζύμωσης. Στη δεύτερη
ζύμωση χρησιμοποιείται η μοναδική μα-
γιά κρασιού από την περιοχή του Borde-
aux, που προσδίδει την απαράμιλλη
γεύση της Gulden Draak. Παρά το δυνα-
τό της χαρακτήρα, αποτελεί μια ιδιαίτε-
ρα ευκολόπιοτη μπίρα. Επιδέχεται πα-
λαίωση μέχρι 2 χρόνια. Το όνομα «Gul-
den Draak» αναφέρεται στο χρυσό
άγαλμα του δράκου που βρίσκεται στην
κορυφή του Καμπαναριού της Γάνδης.
Ο θρύλος λέει ότι ο δράκος κοσμούσε
την πλώρη του πλοίου του Νορβηγού
πρίγκιπα Sigrid Magnusson κατά τη
σταυροφορία του 1111. Το άγαλμα εξα-
κολουθεί να βρίσκεται στο Καμπαναριό
της Γάνδης έως σήμερα ως σύμβολο
της ελευθερίας και εξουσίας της πόλης.
Διατίθεται σε συσκευασία των 330ml.



Αγουρέλαιο THALLON
Το αγουρέλαιο THALLON έχει όλα τα

γευστικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας
Χονδρολιά Χαλκιδικής, δηλαδή πλούσια
φρουτώδη γεύση με αρωματικές νότες
από γρασίδι, χόρτα, πιπέρι, ντομάτα και
ισορροπημένο το πικρό με το πικάντικο.
Συνιστάται να καταναλώνεται ωμό το
πρωί ή ως συνοδευτικό με σαλάτες, βρα-
στά ή ψητά λαχανικά και ψητό κρέας. Το
THALLON έχει ιδιαίτερα χαμηλή οξύτητα
κάτω από 0,3, έτσι κατατάσσεται στην κα-
τηγορία των premium έξτρα παρθένων
ελαιολάδων. Συσκευάζεται σε γυάλινα
μπουκάλια, βαμμένα, έτσι ώστε να μην τα
διαπερνάει το φως και σε υψηλής ποι-
ότητας μεταλλικές συσκευασίες. Η πα-
ραγωγή του Thallon ξεκινάει από την
καλλιέργεια των ελαιώνων που είναι βα-
σισμένη σε πιστοποιημένα βιολογικά
πρότυπα. Η συγκομιδή ξεκινά στα μέσα
Σεπτεμβρίου, τότε που οι ελιές είναι ακό-
μα άγουρες (πράσινες). Μαζεύονται με
τα χέρια μέσα σε διάτρητα τελάρα και
στην συνέχεια εντός 24ώρου, μεταφέ-
ρονται για ελαιοποίηση σε οικολογικό
ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης.

Βαλσαμικό Ξίδι με πετιμέζι από την Cretan Nectar
Το Βαλσαμικό Ξίδι με Πετιμέζι της

Cretan Nectar αποτελεί ένα ιδιαίτερο
άρτυμα για τους λάτρεις των γλυκόξι-
νων γεύσεων. Είναι παραδοσιακό
Βαλσαμικό Ξίδι από αγνές φυσικές
πρώτες ύλες, που ωριμάζει με πετι-
μέζι και βότανα, προσδίδοντας ιδιαί-
τερα και μοναδικά αρώματα. Ένα
προϊόν που πραγματικά μεταμορφώ-
νει τις σαλάτες και προσθέτει μοναδι-
κή γεύση σε πιάτα λευκών, αλλά και
κόκκινων κρεάτων. Όλα τα προϊόντα
της Κρητών Νέκταρ έχουν ως βάση
τις εξαιρετικές πρώτες ύλες της Κρη-
τικής γης στηρίζοντας έναν πιο φυσι-
κό τρόπο διατροφής και γαστρονομι-
κής απόλαυσης. Δημιουργούν εμ-
πνευσμένους γευστικούς συνδυα-
σμούς μετατρέποντας απλά και γρή-
γορα καθημερινές συνταγές σε ευ-
φάνταστες δημιουργίες. Αξίζει να
αναφερθεί πως όλες οι σειρές των
προϊόντων αποτελούν ευεργετική
πηγή θρεπτικών συστατικών για τον
οργανισμό αλλά λειτουργούν και ως
συστατικά σε συνταγές ευεξίας.
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Οι μαρμελάδες SALVE είναι ιδανι-
κές για το πρωινό γεύμα, για την παρα-
σκευή γλυκών και για τους πιο απαιτητι-
κούς, συνοδεύουν άριστα διάφορες
ποικιλίες τυριών. Όπως και τα υπόλοιπα
παραδοσιακά προϊόντα, είναι στενά
συνδεδεμένες με την παράδοση, τα
ήθη και τα έθιμα του τόπου. Για την δη-
μιουργία των αυθεντικών συνταγών
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά φρέ-
σκα φρούτα και κατά την παραγωγική
διαδικασία τηρούνται όλοι οι κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας. Έτσι διατηρεί-
ται αναλλοίωτη η εξαιρετική ποιότητα
των μαρμελάδων SALVE. Είναι διαθέσι-
μες σε γυάλινα βάζα στις γεύσεις σύκο,
ροδάκινο, βερίκοκο, πορτοκάλι, φρά-
ουλα και μύρτιλο. Η εταιρεία παραγω-
γής, τυποποίησης και διάθεσης αγροτι-
κών προϊόντων Salve είναι το αποτέλε-
σμα της επιθυμίας των ιδρυτών της να
αναδείξουν και να αξιοποιήσουν τους
καρπούς των καλλιεργειών στα οικογε-
νειακά κτήματα που διαθέτουν στην ευ-
λογημένη γη της Πελοποννήσου, και
ειδικότερα, στην Αργολίδα και τη Λα-
κωνία.

Παραδοσιακές μαρμελάδες SALVE

Αρωματικά φυτά SEVI Exceptional Botanic

Η εταιρεία SEVI Exceptional Botanic ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 όταν εγ-
καταστάθηκαν τα πρώτα φυτά ρίγανης (Oreganum vulgare ssp. Hirtum), φασκό-
μηλου (Salvia officinalis L.) και δεντρολίβανου (Rosmarinus officinalis L.), λίγο
έξω από τη Δράμα στο Άνω Πυξάρι σε ένα σύμπλεγμα οικισμών, στο χωριό Τείχος.
Τον Οκτώβριο του επόμενου έτους εγκαταστάθηκαν και νέα φυτά ρίγανης, φασκό-
μηλου αλλά και τσάι του βουνού Sideritis Scardica. Συνολικά καλλιεργούνται 13
στρέμματα αρωματικών φυτών.
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Μέλι Πεύκου ΣΜΑΡΙ
Το κρητικό μέλι ΣΜΑΡΙ είναι ένα

100% φυσικό προϊόν υψηλής διατρο-
φικής αξίας που φτάνει στο τραπέζι
ακριβώς όπως το προσφέρει η φύση.
Χαρίζει μακροζωία και ευεξία. Είναι ελ-
ληνικό 100% κρητικό μέλι. Το Μέλι
Πεύκου ΣΜΑΡΙ έχει ιδιαίτερο άρωμα
με πλούσια υφή. Λόγω της χαμηλής
συγκέντρωσης σακχάρων, δεν είναι
πάρα πολύ γλυκό. Η υψηλή θρεπτική
αξία του πευκόμελου οφείλεται στο με-
γάλο αριθμό διαφορετικών ουσιών
που συνυπάρχουν στη σύστασή του.
Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα ιχνοστοι-
χεία, τα οποία βρίσκονται σε μεγάλες
συγκεντρώσεις στο Ελληνικό πευκό-
μελο, χαρακτηρίζοντάς το ως μέλι
υψηλής θρεπτικής αξίας.




