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Ανησυχητικά μηνύματα έρ-
χονται από τους διεθνείς
δείκτες σχετικά με τις τι-

μές στα τρόφιμα. Ο δείκτης
πρώτων υλών τροφίμων και πο-
τών του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου καταγράφει σε ένα μό-
λις χρόνο εξαιρετικά μεγάλη
αύξηση άνω του 30%, από 92,42
τον Απρίλιο του 2020 σε 125,16
τον Απρίλιο του 2021. Οι αυξή-
σεις αυτές οφείλονται κυρίως
στις αυξήσεις των πρώτων υλών
παραγωγής και όχι τόσο στις αυ-
ξήσεις του κόστους ενέργειας.
Αντίστοιχα ευρήματα προκύ-
πτουν και από τον Παγκόσμιο

Οργανισμό Τροφίμων και Γεωρ-
γίας των Ηνωμένων Εθνών
(FAO). Ο δείκτης τιμών τροφί-
μων FAO, ή FAO Food Price In-
dex (FFPI), μετράει τη μηνιαία
μεταβολή στις διεθνείς τιμές
ενός καλαθιού πρώτων υλών. Ο
δείκτης έφτασε τον Απρίλιο του
2021 στις 120,9 μονάδες, 28,4
μονάδες αυξημένος σε σχέση
με τον Απρίλιο του 2020, ενώ
κατέγραψε για 11ο συνεχόμενο
μήνα αύξηση στην τιμή του φτά-
νοντας στο υψηλότερο επίπεδο
των τελευταίων ετών. Όλοι οι
επιμέρους δείκτες παρουσιά-
ζουν αυξήσεις (δημητριακά,

έλαια, κρέας, γαλακτοκομικά,
ζάχαρη) με μεγαλύτερες αυξή-
σεις από αυτές να καταγράφον-
ται στα φυτικά έλαια και στα δη-
μητριακά. Οι αυξήσεις οφείλον-
ται κυρίως στην αποδοτικότητα
της παραγωγής στις μεγάλες
παραγωγούς χώρες και στην
αύξηση της ζήτησης από τις χώ-
ρες της Ασίας. Αρκετές από αυ-
τές τις μεταβολές επηρεάζουν
την παραγωγή τροφίμων στην
Ελλάδα λόγω των εισαγόμενων
πρώτων υλών, αλλά και τις εισα-
γωγές τελικών τροφίμων και
ποτών από τις διεθνείς αγορές.
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Σημαντικές αυξήσεις στις διεθνείς
τιμές σε τρόφιμα και ποτά



Την πλήρη συμμόρφωση με τα
εξαιρετικά απαιτητικά
πρωτόκολλα για την ασφάλεια
των τροφίμων που ισχύουν σε
Ηνωμένες Πολιτείες και E.E.
εξασφάλισε η εταιρεία
παραγωγής ζυμαρικών Eurimac,
τα προϊόντα της οποίας φέρουν
την επωνυμία «ΜΑΚΒΕΛ», μετά
τη σχετική επαναπιστοποίησή της
από την TÜV HELLAS (TÜV
NORD).

Σ υγκεκριμένα, ο κορυφαίος φορέας πι-
στοποίησης στην Ελλάδα επιθεώρησε
και επαναπιστοποίησε το σύνολο των

εγκαταστάσεων της εταιρείας Eurimac στην
περιοχή του Κιλκίς για το Σύστημα Διαχείρισης
Ασφάλειας Τροφίμων με βάση τα τεχνικά πρω-
τόκολλα BRCGS, FSMA και IFS.

«Διαβατήριο» για τα 
προϊόντα της Eurimac

Η πολλαπλή αυτή επαναπιστοποίηση έχει
εξαιρετική σημασία εν μέσω πανδημίας, κα-
θώς αφενός αποτελεί «διαβατήριο» για τα προ-
ϊόντα της Eurimac στις μεγαλύτερες αγορές
παγκοσμίως όπου και εξάγει σημαντικό ποσο-
στό της παραγωγής της, αφετέρου εγγυάται
την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των κανόνων
ασφαλείας σε μια εξαιρετικά απαιτητική συγκυ-
ρία. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η δεύτερη επι-
θεώρηση επιτήρησης με βάση το διεθνές πρό-
τυπο ISO 22000:2018 που αφορά επίσης την
ασφάλεια των τροφίμων, προσφέροντας ένα
ακόμη επίπεδο εξασφάλισης.

Επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ 
Η εταιρεία Eurimac η οποία παράγει τα ζυ-

μαρικά ΜΑΚΒΕΛ, διαθέτει ένα από τα πιο σύγ-
χρονα εργοστάσια παραγωγής ζυμαρικών
στην Ευρώπη ενώ εξάγει το 45% της παραγω-

γής της  σε δεκάδες χώρες παγκοσμίως. Το σή-
μα ΜΑΚΒΕΛ ξεκίνησε την πορεία του τη Θεσ-
σαλονίκη κι ήταν δημιούργημα των  αδελφών
Κωνσταντινίδη ενώ η εταιρεία Eurimac τα τε-
λευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει επενδύ-
σεις εκατομμυρίων ευρώ στην αναβάθμιση
των παραγωγικών της εγκαταστάσεων αλλά
και σε έργα φιλικά προς το περιβάλλον.

O κ. Γιάννης Μπαρράκος, Επικεφαλής
Επιθεωρητής της TÜV HELLAS (TÜV NORD)
δήλωσε σχετικά: «Η επαναπιστοποίηση της Eu-
rimac σύμφωνα με μια σειρά από εξαιρετικά
σημαντικά αλλά και απαιτητικά πρωτόκολλα εί-
ναι μια διαδικασία που μας κάνει υπερήφανους
για την πολυετή μας συνεργασία. Τα ζυμαρικά
της Eurimac αποτελούν εξαιρετικούς πρε-
σβευτές της εταιρείας αλλά και της χώρας μας
στις μεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού.
Πρόκειται για μια ελληνική εταιρεία που αποτε-
λεί παράδειγμα προς μίμηση, τόσο για την εξω-
στρέφειά της όσο και για την απαρέγκλιτη τή-
ρηση όλων των διαδικασιών ασφαλείας και
ποιότητας σε έναν εξαιρετικά απαιτητικό κλά-
δο, όπως αυτός των τροφίμων». Ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Eurimac κ. Οδυσσέας Παπαδό-
πουλος ανέφερε πως «οι συγκεκριμένες επα-
ναπιστοποιήσεις αποτελούν ένα ακόμη βήμα
στην πορεία που έχει χαράξει η εταιρεία τις τε-
λευταίες δεκαετίες, η οποία θεωρεί θεμελιώ-
δεις τις αρχές της διασφάλισης της ποιότητας
των προϊόντων της και της ενεργής συμμετο-
χής της σε θέματα βιωσιμότητας, αειφορίας και
προστασίας του περιβάλλοντος. Οι παραπάνω
προτεραιότητες, συνδυαζόμενες με την εγγε-
νή φιλοσοφία που αφορά στην καινοτομία και
στην εξωστρέφεια αποτελούν τους δοκιμασμέ-
νους πυλώνες της επιχείρησης στην πορεία
της στο διεθνές επιχειρείν».
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την TÜV HELLAS η ΜΑΚΒΕΛ

Editorial

INFO
1939: Το έτος ίδρυσης της
εταιρείας ΜΑΚΒΕΛ

Σημαντικές αυξήσεις παρα-
τηρούνται στις διεθνείς τι-
μές των πρώτων υλών για
τα τρόφιμα και ποτά. Αρκε-
τές από αυτές τις μεταβολές
επηρεάζουν την παραγωγή
τροφίμων στην Ελλάδα λό-
γω των εισαγόμενων πρώ-
των υλών, αλλά και τις εισα-
γωγές τελικών τροφίμων
και ποτών από τις διεθνείς
αγορές. 

Θύμιος Κτενίδης 



“Εκτοξεύθηκαν” οι πωλήσεις 
γιαουρτιού της ΔΕΛΤΑ στο εξωτερικό 

Σημαντική αύξηση της τάξης του
51,2% σημείωσαν οι πωλήσεις
γιαουρτιού της ΔΕΛΤΑ στο εξωτερικό,
με βάση τα στοιχεία που έδωσε στο
“φως” η ίδια η εταιρεία, στο πλαίσιο
των τετραμηνιαίων αποτελεσμάτων
της.

Η γνωστή γαλακτοβιομηχανία έχει κάνει στα-
θερά βήματα ανάπτυξης στη συγκεκριμέ-
νη κατηγορία, σε διάφορες χώρες εκτός

των ελληνικών συνόρων. Για πρώτη φορά μάλιστα
μετά το αρχικό λανσάρισμα της σειράς Αυθεντικού
Ελληνικού Στραγγιστού Γιαουρτιού DεLTα Auth-
entic Greek Yogurt, η ΔΕΛΤΑ προχώρησε και σε
ένα ολικό επαναλανσάρισμα των συσκευασιών
της.

Νέες συσκευασίες της 
ΔΕΛΤΑ για το εξωτερικό

Οι νέες συσκευασίες του DεLTα Authentic Gre-
ek Yogurt αποδίδουν την ελληνικότητα και την πα-
ράδοση του αυθεντικού στραγγιστού γιαουρτιού,
με έναν ξεχωριστό και πολύ σύγχρονο τρόπο. Χα-
ρακτηριστικές και γνώριμες εικόνες της Ελληνικής
καθημερινότητας απεικονίζονται με διαφορετικό
μοτίβο στα προϊόντα Dεltα, ανάλογα με τη γεύση
και το ποσοστό λιπαρών του κάθε κωδικού, δημι-
ουργώντας έτσι πολλές «Ελληνικές μικρές ιστο-
ρίες». 

Το αποτέλεσμα στα ράφια των σημείων πώλη-
σης του εξωτερικού είναι άκρως εντυπωσιακό, δη-
μιουργώντας ένα δυνατό Ελληνικό “block”, που

υπογραμμίζει την αυθεντικότητα του προϊόντος.
Τα πρώτα δείγματα της αποδοχής των καταναλω-
τών του εξωτερικού είναι άκρως ικανοποιητικά.
Παράλληλα, με την αλλαγή στη συσκευασία, το
Dεltα λανσάρει και νέες καινοτόμες γευστικές
προτάσεις, ακολουθώντας τα τρέχοντα διεθνή δια-
τροφικά πρότυπα. Άλλωστε, τα προϊόντα γιαουρτι-
ού Dεltα είναι ειδικά σχεδιασμένα, ώστε να καλύ-
πτουν τις ιδιαίτερες και στοχευμένες ανάγκες της
κάθε χώρας που απευθύνονται.

“Οι νέες μας συσκευασίες 
εμπνέουν την ελληνικότητα”

Το επαναλανσάρισμα της ΔΕΛΤΑ στο γιαούρτι
της για το εξωτερικό, σχολίασε και ο International
Business Director της εταιρείας, Δημήτρης Αλε-
πάκης, αναφέροντας τα εξής: «Οι νέες μας συ-
σκευασίες, εμπνέουν και επικοινωνούν την ελλη-
νικότητα και τις αξίες της εταιρείας μας και χαρα-
κτηρίζονται από μια εντελώς πρωτοποριακή εικα-
στική προσέγγιση, ακολουθώντας τις πιο πρόσφα-
τες διεθνείς σχεδιαστικές τάσεις. Πλέον, με το νέο
μας πρόσωπο, ανοίγονται και νέοι δρόμοι στον
παγκόσμιο στίβο για το Αυθεντικό Ελληνικό Γι-
αούρτι DεLTα. Η νέα αυτή εποχή ενισχύει ακόμη
περισσότερο την ήδη πολύ επιτυχημένη πορεία
μας το 2020 και το πρώτο τετράμηνο του 2021. Στο
τετράμηνο αυτό, παρά τις αντίξοες παγκόσμιες
συνθήκες, καταγράφουμε σημαντικές αυξήσεις
στις εξαγωγές μας σε ποσοστό 51,2% σε σχέση με
το αντίστοιχο περσινό διάστημα, τόσο στα προϊόντα
branded DεLTα, όσο και στα προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας.».

INFO
Άνοδος 51,2%
στις πωλήσεις
του τετραμήνου
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Εξαγωγές και στα 
κουκούτσια των φρούτων

Μία νέα τάση που έχει αρχίσει να
καταγράφεται στην αγορά είναι αυτή
της αξιοποίησης των πυρήνων των
φρούτων, με επιχειρήσεις του
εξωτερικού να επεξεργάζονται και να
προχωρούν ακόμη και σε εξαγωγές
κουκουτσιών.

Σ την ουσία αποσπούν και εκμεταλλεύονται
τα κουκούτσια των πυρηνόκαρπων, τα
οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούν και πά-

λι, ως συστατικά τροφίμων. Η επαναχρησιμοποί-
ηση υποπροϊόντων τροφίμων άλλωστε βρίσκεται
σε διαρκή αύξηση, καθώς θεωρείται ότι θα μπο-
ρούσε να προσφέρει μια νέα βιώσιμη λύση για την
παγκόσμια μείωση των απορριμμάτων.

Θρεπτικά στοιχεία στον πυρήνα
Οι βιομηχανίες μεταποίησης φρούτων όπως τα

βερίκοκα, τα δαμάσκηνα, τα ροδάκινα και τα κερά-
σια παράγουν μεγάλο όγκο αποβλήτων, με ένα με-
γάλο ποσοστό αυτών να είναι οι πυρήνες (κουκού-
τσια) των φρούτων που δεν μπορούν να αξιοποι-
ηθούν περαιτέρω λόγω της αμυγδαλίνης που πε-
ριέχουν. Η ουσία αυτή κατά την πέψη, μετατρέπε-
ται στον οργανισμό στην τοξική και επικίνδυνη
κυανιδίνη. Για το λόγο αυτό  οι εταιρείες που επε-
ξεργάζονται φρούτα, συνηθίζουν να πουλάνε ως
βιομάζα ή να αναζητούν τρόπους για να πετάξουν

τα συγκεκριμένα υποπροϊόντα.  Ένα κουκούτσι
όμως, μπορεί να περιέχει έως και 23% πρωτεΐνη,
καθώς και υψηλά ποσοστά ακόρεστων λιπαρών
οξέων και βιταμίνης Ε, γεγονός που οδήγησε κά-
ποιους στην προσπάθεια για την αξιοποίησή τους.

Η διαδικασία για την 
αξιοποίηση των κουκουτσιών

Συγκεκριμένες εταιρείες του εξωτερικού λοι-
πόν, έχουν αρχίσει να συλλέγουν αυτούς τους πυ-
ρήνες από τις μεταποιητικές βιομηχανίες και χρη-
σιμοποιούν κατάλληλα μηχανήματα για να εξά-
γουν τον εσωτερικό τους σπόρο, χωρίς να τα σπά-
σουν. Στη συνέχεια προσπαθούν να αφαιρέσουν
την επικίνδυνη αμυγδαλίνη (κυανιδίνη) από το
σπόρο, χωρίς να επηρεάσουν την ποιότητα και τη
γεύση του προϊόντος, με μια νέα καινοτόμο τεχνι-
κή. Η ασφάλεια των τελικών προϊόντων που προ-
κύπτουν από αυτή την διαδικασία έχουν πιστοποι-
ηθεί κατόπιν ελέγχων και λογίζονται πλέον ως
υπερτροφή.

Τα πρώτα λανσαρίσματα λοιπόν μετά από αυτή
τη διαδικασία, έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται στο
εξωτερικό, με βασικό προϊόν το λάδι από τα κου-
κούτσια (κερασιού, βερίκοκου και δαμάσκηνου).
Αυστριακή εταιρεία έλαβε μάλιστα και βραβεία για
το συγκεκριμένο λάδι, αναφέροντας ως επόμενο
στόχο την παραγωγή γάλακτος, αλευριού και σκό-
νης πρωτεΐνης, από τα πολύτιμα και πλούσια σε
θρεπτικά κουκούτσια.

INFO
Τα κουκούτσια
διαθέτουν έως
και 23%
πρωτεΐνη
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Από τις 2 Ιουνίου και για ένα μήνα θα παρα-
μείνει ανοιχτό το σύστημα υποβολής για τις Αι-
τήσεις Άμεσης Επιχορήγησης που αφορούν
μια σειρά προϊόντων τα οποία επλήγησαν από
την πανδημία του κορονοϊού.

Όπως γνωστοποίησε ο Οργανισμός Πλη-
ρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ), τα προϊόντα που θα ενισχυθούν είναι το
υπαίθριο καρπούζι, η πατάτα, οι θερμοκηπια-
κές καλλιέργειες σε τομάτες και αγγούρια αλ-
λά και η βουβαλοτροφία.

Δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί που δρα-
στηριοποιούνται στους τομείς:

α) υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla
στην Επικράτεια,

β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πα-
τάτας στην Επικράτεια,

γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε
τομάτες και αγγούρια σε όλη την επικράτεια
εξαιρουμένης της Κρήτης,

δ) της βουβαλοτροφίας στην Επικράτεια.

Οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την
Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομέ-
νων των πετρελαιοειδών, κατά το 1ο τρί-
μηνο 2021 ανήλθαν σε 141,2 εκατ. ευρώ
έναντι 68,2  εκατ. ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο 2020, καταγράφοντας αύξηση
κατά 107% σε ετήσια βάση.

Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοι-
χεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σα-
ουδικής Αραβίας, όπως γνωστοποιεί

ενημερωτικό έγγραφο του γραφείου Οι-
κονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
του ελληνικού προξενείου στην Τζέντα.

Σε σύγκριση με τις ελληνικές εξαγω-
γές 4ου τριμήνου 2020 (88,7 εκατ. ευ-
ρώ), το πρώτο τρίμηνο του 2021 κατα-
γράφεται αύξηση 59,2%, και τούτο εν
μέσω πτωτικής τάσης του συνόλου των
εξαγωγών της ΕΕ προς τη Σαουδική Αρα-
βία (-7% έναντι του 4ου τριμήνου 2020).

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, οι
ελληνικές εισαγωγές από την Σ. Αρα-
βία ανήλθαν σε 160,2 εκατ. ευρώ
έναντι 112,4  εκατ. ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο του 2020, σημειώνοντας ετή-
σια αύξηση 42,5 %, ενώ σε τριμηνιαία
βάση καταγράφεται αύξηση 16,6% σε
σύγκριση με τις ελληνικές εισαγωγές
4ου τριμήνου 2020 (137,4  εκατ. ευ-
ρώ).

Αυξήθηκαν οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Σαουδική Αραβία

Ενισχύσεις σε καρπούζι και πατάτα
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Κυκλική οικονομία και καινοτομία
στην παραγωγή ντομάτας

Έμφαση στην καινοτομία, την κυκλική
οικονομία αλλά και στις πράσινες
τεχνολογίες δίνει η εταιρεία
Wonderplant, που επικεντρώνεται
στην υδροπονική καλλιέργεια
ντομάτας θερμοκηπίου και την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Wonderplant διαθέτει 160 στρέμματα θερ-
μοκηπίου υψηλής τεχνολογίας και συ-
σκευαστηρίου-τυποποιητηρίου στην Πε-

τρούσα Δράμας και ιδρύθηκε το 2011 από τους
επιχειρηματίες Σπύρο Θεοδωρόπουλο, Σταύρο
Νένδο, Αχιλλέα Φώλια, Μιχάλη Αραμπατζή και
Θέμη Μακρή.

Η εταιρεία

Όπως αναφέρει στις οικονομικές της καταστά-
σεις για το 2020 προχώρησε σε επενδύσεις 9 εκατ.
ευρώ, πέρυσι.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία παράγει ηλεκτρι-
σμό προς χρήση στις καλλιέργειες ενώ εξοικονο-
μεί υδάτινους πόρους, καθώς το θερμοκήπιο χρη-
σιμοποιεί εξολοκλήρου υδροπονική τεχνολογία,
ενώ, σε συνεργασία με το τμήμα Εφαρμοσμένης
Ζωολογίας και Παρασιτολογίας της Γεωπονικής
σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (ΑΠΘ), πραγματοποιεί έρευνα για την ανά-

πτυξη και την απόδοση των ωφέλιμων εντόμων,
ως μέσων ενεργητικής φυτοπροστασίας στην καλ-
λιέργεια ντομάτας. Στόχος είναι η παραγωγή ωφέ-
λιμων εντόμων από την ίδια την εταιρεία.

Τα κέρδη και τα έξοδα της εταιρείας

Η Wonderplant χρηματοδοτεί τις επενδύσεις
της, καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνη-
σης μέσω τραπεζικού δανεισμού και σύμφωνα με
τον ισολογισμό της το καθαρό της χρέος
31.12.2020 ήταν 25,8 εκατ. ευρώ.

Το 2020 εμφάνισε κύκλο εργασιών 19,213
εκατ. ευρώ έναντι 21,648 εκατ. ευρώ το 2019 πα-
ρουσιάζοντας μείωση κατά 11,25%. Μάλιστα το
2020, αλλά και κατά την προηγούμενη χρήση, το
σύνολο σχεδόν των πωλήσεων αφορούσε την ελ-
ληνική επικράτεια. Τα λειτουργικά έξοδα της εται-
ρείας μειώθηκαν το 2020 και παρουσίασε κέρδη
προ φόρων 3,427 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά
16,70% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα
κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμά-
των και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,699
εκατ. ευρώ έναντι 7,434 εκατ. ευρώ το 2019 (μεί-
ωση 9,9%) και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,6
εκατ. ευρώ από 3,15 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η
εταιρεία επένδυσε σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
το 2020, αλλά και το 2019, 9,036 εκατ. ευρώ και
2,475 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

INFO
402.992,50 ευρώ
η αύξηση
μετοχικού
κεφαλαίου 
της εταιρείας
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Η δραματική εικόνα των Τεσσάρων
Καβαλάρηδων από την “Αποκάλυψη του
Ιωάννη” εικονογραφεί την μοναστηρια-
κού τύπου, μπύρα ΝΗΣΟΣ Double Ale, με
βαθύ κόκκινο χρώμα. Πρόκειται για μια
σύγχρονη ερμηνεία ενός ιστορικού, Ευ-
ρωπαϊκού τύπου μπύρας του 19ου αι-
ώνα. Γλυκό γλεύκος από εκλεκτές βύνες
κριθαριού και σίκαλης ζυμώνεται με ειδι-
κή βέλγικη μαγιά στη δεξαμενή. Ακολου-
θεί και δεύτερη ζύμωση με κρυσταλλική
ζάχαρη. Στην Apocalυψη, πρωταγωνι-
στούν τα τυπικά για το είδος αρώματα
μπανάνας, σταφίδας και γαρύφαλλου και
οι γλυκές, πικάντικες γεύσεις της καρα-
μέλας, των φρούτων και των μπαχαρι-
κών. Αποτελεί μια μοναστηριακή, double
Ale, που είναι διαθέσιμη σε γυάλινες φιά-
λες των 330ml σε κιβώτια των 24,  και
500ml  σε κιβώτια των 20. Η Μικροζυθο-
ποιία Κυκλάδων στην Τήνο ξεκίνησε από
το μηδέν, από τον Αλέξανδρο και τη Μά-
για το 2012, στην καρδιά της Ελληνικής
οικονομικής κρίσης. Από την αρχή, στό-
χος ήταν να δημιουργηθεί μια κορυφαίας
ποιότητας κυκλαδίτικη, νησιώτικη μπύρα,
που θα συμπληρώνει την αυθεντικότητα
της γαστρονομίας των νησιών αλλά και
θα αποτελεί πρότυπο περιφερειακής πα-
ραγωγικής επένδυσης σ’αυτή τη περίοδο
σοβαρής οικονομικής δυσπραγίας.

Μπύρα NISSOS APOCALYΨΗ

Μέλι Πολυκόμπου 
από τη Beekeeper 
Family Papadopoulos

Για την παραγωγή του μελιού Πολυκόμπου
και Κωνοφόρων, σε βάζο με ετικέτα τις μωβ
κυψέλες, η Beekeeper Family Papadopoulos
μεταφέρει τις κυψέλες της από τις πεδιάδες
του Κιλκίς και του Πολυκάστρου μέχρι τα βου-
νά της Χαλκιδικής, στη Βόρεια Ελλάδα. Το μέ-
λι Πολυκόμπου και Κωνοφόρων είναι το πλου-
σιότερο σε ένζυμα ελληνικό μέλι. Η περιεκτι-
κότητά του είναι μεγάλη σε μεταλλικά άλατα,
φολικό οξύ και σίδηρο. Κυκλοφορεί σε συ-
σκευασίες των 100g, 250g και 440g. Το πολύ-
κομπο, το οποίο λέγεται και πολυκόμπι είναι
ένα αυτοφυές φυτό το οποίο εμφανίζει πολύ
μικρά μώβ ανθάκια. Περιοχές πολύ πλούσιες
σε πολυκόμπι είναι οι περιοχές Πολυκάστρου
και Κιλκίς. Στις εν λόγω περιοχές χρειάζεται να
βρέξει ώστε να αυτοφυηθεί το πολύκομπο στις
αρχές ή στα μέσα Αυγούστου ώστε να μπορέ-
σει να τρυγηθεί το μέλι πολυκόμπου.



Ελληνικός καφές με φυσική Μαστίχα Χίου
Ο Ελληνικός καφές με φυσική

Μαστίχα Χίου σε συσκευασία των
100g της Anemos αποτελεί ένα ειδι-
κό χαρμάνι καβουρδισμένου καφέ
από προσεκτικά επιλεγμένες ποικι-
λίες καφέ. Έχει  χαρακτηριστική
πλούσια γεύση και έντονο άρωμα κα-
φέ, με την προσθήκη πάνω από 2%
φυσικής Μαστίχας. Κυκλοφορεί σε
ειδική πολυστρωματική συσκευασία
με αλουμίνιο, για στεγανότητα, φρε-
σκάδα και διάρκεια στο άρωμα και
στην γεύση. Χωρίς πρόσθετα, χωρίς
συντηρητικά χωρίς τεχνητά αρώμα-
τα, χωρίς άλλες προσμίξεις. Δραστη-
ριότητα της Χιώτικης εταιρείας ANE-
MOS είναι η κατασκευή, μεταποίηση,
συσκευασία και πώληση προϊόντων
με μαστίχα, το διαδικτυακό εμπόριο
και οι εξαγωγές. Σε όλα τα προϊόντα
της που περιέχουν μαστίχα χρησιμο-
ποιούνται πάντα και αποκλειστικά
γνήσιο μαστιχέλαιο ή και φυσική μα-
στίχα (αναλόγως του προϊόντος) και
ποτέ τεχνητά αρώματα μαστίχας.

Τσάι μέντας από την Anthea Organics
Η Anthea Organics περιλαμβάνει

στο χαρτοφυλάκιό της και τσάι μέντας,
ένα γευστικό και αναζωογονητικό ρό-
φημα που χαρίζει μια αίσθηση ευεξίας
και υγείας. Τα φύλλα μέντας συλλέγον-
ται με το χέρι από τους παραγωγούς,
αποξηραίνονται, και διατηρούνται ολό-
κληρα στις πυραμίδες τσαγιού, κλείνον-
τας μέσα πολύτιμες ιδιότητες και πλού-
σιο άρωμα. Η μέντα ένα από τα πιο δη-
μοφιλή αρωματικά και φαρμακευτικά
φυτά, η γνωστή ως mentha pipperita. Η
μοναδική γεύση της μέντας είναι τόσο
ιδιαίτερη που πολλές φορές μόνο η
αναφορά στο όνομά της, μπορεί να είναι
αρκετή για να σου δημιουργήσει μια αί-
σθηση φρεσκάδας. Εκτός από την απο-
λαυστική και αναζωογονητική φρεσκά-
δα που προσφέρει η μέντα, η φύση της
χάρισε απλόχερα, πολλές και πλούσιες
θεραπευτικές ιδιότητες. Ιδανικό ρόφη-
μα μετά από γεύμα βοηθώντας στην πέ-
ψη. Η μέντα της εταιρείας διακρίθηκε με
2 αστέρια στον μεγάλο διαγωνισμό γευ-
σιγνωσίας Great Taste Awards 2020.
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Προϊόν βιολογικής καλλιέργειας το
agasto extra virgin organic είναι ένα
ισορροπημένο γευστικά ελαιόλαδο
που μπορεί να συνοδέψει άριστα βρα-
σμένα χόρτα, ψάρι, όσπρια και σούπες.
H βιολογική καλλιέργεια της ελιάς βα-
σίζεται σε μεθόδους αναζωογόνησης
του εδάφους του ελαιώνα, στην ανακύ-
κλωση των διαθέσιμων οργανικών υλι-
κών και στην προστασία του περιβάλ-
λοντος. Είναι η μέθοδος ελαιοπαραγω-
γής που στοχεύει στην παραγωγή μιας
άριστης ποιότητας ελαιόλαδου, απαλ-
λαγμένου από υπολείμματα χημικών
ουσιών, που βλάπτουν την υγεία και
μμολύνουν το έδαφος, το νερό και τον
αέρα. Στους ελαιώνες της εταιρείας αλ-
λά και στους ελαιώνες των μελών της
ομάδας βιοκαλλιεργητών που συνερ-
γάζονται μαζί της, εφαρμόζονται από το
2001 οι αρχές της βιολογικής γεωρ-
γίας, ελέγχεται βήμα βήμα η διαδικασία
παραγωγής και παρουσιάζεται το πρώ-
το πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο
της Σάμου.

Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο agasto

Kρέμα βαλσαμικού ξιδιού AGREA

Η κρέμα βαλσαμικού ξιδιού AGREA αποτελεί μία ιδιαίτερη πρόταση με πυ-
κνή υφή και υπέροχη άρωμα, ιδανικό για αλμυρές αλλά και γλυκές δημιουρ-
γίες. Είναι κατάλληλο για συνταγές με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι και λαχανικά
και φυσικά  μπορεί να διακοσμήσει και να συνοδεύσει κάθε πιάτο με αρμυρές
η γλυκιές δημιουργίες. Κυκλοφορεί στους τύπους κλασικό, με ρόδι αλλά και
σύκο. Οι κρέμες βαλσαμικού με ρόδι και σύκο μπορούν να συνοδεύσουν κρέ-
ας, σαλάτες, σάλτες, μαρινάδες αλλά και τυριά ή και γλυκές δημιουργίες. Κυ-
κλοφορούν σε συσκευασία των 250ml.
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Μαρμελάδα με αλόη
και λεμόνι από την
Aloe Vera Hellas

Η μαρμελάδα light με ΑΛΟΗ και
φρέσκο λεμόνι, με υπέροχη γεύση,
πλούσια σε βιταμίνες, βοηθάει στην
προστασία της καρδιάς και περιέχει
30% βιολογική γέλη αλόης (GR-BIO-
01) ποικιλίας Barbadensis Miller και
60% λεμόνι, χωρίς προσθήκη ζάχα-
ρης, χρωστικών ή αρώματος, με στέβια
ως γλυκαντική ύλη. Είναι ιδανική για
κατανάλωση από ανθρώπους με δια-
βήτη και υψηλή χοληστερίνη. Πέραν
αυτού μπορεί να καταναλωθεί και από
όσους απλά προσέχουν τη διατροφή
και το βάρος τους, καθώς έχει πολύ χα-
μηλές θερμίδες (41kcal ανά 100 γραμ-
μάρια). Είναι διαθέσιμη σε συσκευασία
των 190g από την Aloe Vera – Hellas.




