


“Απειλή” για την παραγωγή
κρασιού η κλιματική αλλαγή

Ανησυχητικά για την παραγωγή του
κρασιού, ενός προϊόντος στο οποίο η χώ-
ρα μας έχει παράδοση, είναι τα στοιχεία
που έφερε στο “φως” πρόσφατη έρευνα
που μελετά τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στις καλλιέργειες.

Όπως η κλιματική αλλαγή απειλεί τα
σπίτια και τα τρόφιμα των ανθρώπων, μια
παρόμοια απειλή αφορά τα αμπέλια ανά
τον κόσμο και άρα την παραγωγή κρασι-
ού. Αν η μέση παγκόσμια θερμοκρασία
ανέβει κατά δύο βαθμούς Κελσίου, οι πε-
ριοχές του πλανήτη που σήμερα είναι κα-
τάλληλες για καλλιέργεια αμπελιών, θα

συρρικνωθούν πάνω από το μισό (έως
56%), σύμφωνα με διεθνή έρευνα. Αν
μάλιστα η άνοδος της θερμοκρασίας ξε-
φύγει από κάθε έλεγχο και φθάσει τους
τέσσερις βαθμούς Κελσίου, τότε το 85%
των σημερινών καλλιεργειών για οινο-
ποιία θα εξαφανιστούν. Η μελέτη προτεί-
νει στους καλλιεργητές, ως βασική στρα-
τηγική προσαρμογής, να αλλάξουν σε
μεγάλο βαθμό τις ποικιλίες που καλλιερ-
γούν, ώστε να προτιμούν αμπέλια πιο αν-
θεκτικά στην ξηρασία και στη ζέστη.

Αυτή η ανακατανομή των καλλιερ-
γειών μπορεί να περιορίσει τις απώλει-

ες στο 24% (αντί 56%) σε περίπτωση
ανόδου της θερμοκρασίας κατά δύο
βαθμούς και στο 58% (αντί 85%) σε πε-
ρίπτωση ανόδου κατά τέσσερις βαθ-
μούς, σύμφωνα με τους ερευνητές
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επι-
στημών των ΗΠΑ (PNAS). Σήμερα καλ-
λιεργούνται περισσότερες από 1.100
ποικιλίες σταφυλιών και τα αμπέλια της
οινοποιίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα
στις θερμοκρασιακές αλλαγές, λόγω
της κλιματικής αλλαγής. 
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Το νέο Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλ-
λικό Νερό ΑΥΡΑ συμπληρώνει το χαρτο-
φυλάκιο της coca cola Τρία Έψιλον, το
οποίο ανταποκρίνεται στα σύγχρονα
wellness trends. Σύμφωνα με την εται-
ρεία, “είναι διαθέσιμο σε γυάλινη συ-
σκευασία, που ξεχωρίζει για τον κομψό
του σχεδιασμό και αναδεικνύει τη διαύ-
γεια του προϊόντος, το Ανθρακούχο Φυ-
σικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ κυκλοφορεί
στη μοναδική φιάλη 750ml, αλλά και σε
φιάλη 330ml, καθιστώντας το ιδανικό για
απόλαυση με παρέα ή ατομικά.

To Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό
Νερό ΑΥΡΑ εκπλήσσει ευχάριστα τις αι-
σθήσεις και προσφέρεται για πειραματι-
σμούς με εναλλακτικές προτάσεις σερβι-
ρίσματος. Απολαυστικοί και πολύ ενδια-
φέροντες συνδυασμοί, όπως Ρόδι & Ber-

ries, Αγγούρι & Δυόσμος, Πορτοκάλι &
Λεμόνι ή Πράσινο Μήλο & Pink Grape-
fruit, προσφέρουν έξτρα γεύση και άρω-
μα, απογειώνοντας τη διάθεσή μας, κάθε
μέρα.”

Η Μαριάννα Παπαδοπούλου, Marke-
ting Manager Water GR/CY, δήλωσε
σχετικά: «Το Ανθρακούχο Φυσικό Με-
ταλλικό Νερό ΑΥΡΑ αποτελεί μία πολύτι-
μη προσθήκη στο 24/7 χαρτοφυλάκιο
των προϊόντων της εταιρείας μας, το
οποίο εμπλουτίζουμε συνεχώς. Το νέο
αυτό προϊοντικό λανσάρισμα απαντά με
τον πιο αναζωογονητικό τρόπο σε όσους
αναζητούν περισσότερες υγιεινές επιλο-
γές, αλλά και εμπειρίες πάντα με τη
σφραγίδα και την ποιότητα της οικογένει-
ας του ΑΥΡΑ». 

Θαλασσίτης από τη Γαία Οινοποιητική

Editorial
Πολλα-
πλές μετα-
βολές στη
ζωή των
ανθρώ-
πων έχει
επιφέρει η
κλιματική
αλλαγή, η

οποία αναμένεται να πλήξει
και αρκετούς από τους τομείς
τις επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας. Η παραγωγή κρασι-
ού, σύμφωνα με νέα έρευνα,
θα αντιμετωπίσει πληθώρα
προβλημάτων, που σχετίζον-
ται κυρίως με την άνοδο της
θερμοκρασίας του πλανήτη.

Θύμιος Κτενίδης 
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O Θαλασσίτης αποτελεί ένα κρασί
από τη Σαντορίνη, που μπορεί ο κα-
ταναλωτής να βρει στο χαρτοφυλά-
κιο της Γαίας Οινοποιητικής. Παρά-
γεται από την παραδοσιακή λευκή
ποικιλία κρασοστάφυλων της Σαντο-
ρίνης, το Ασύρτικο. Ίσως πρόκειται
για τη μοναδική ποικιλία στο μεσογει-
ακό χώρο που καταφέρνει κάτω από
αντίξοες εδαφοκλιματικές συνθήκες

να συνδυάσει ικανοποιητική ωριμό-
τητα των σταφυλιών με μία σχετικά
υψηλή οξύτητα, χαρακτηριστικό ιδι-
αίτερα σημαντικό για τη γευστική
ισορροπία των λευκών ξηρών οίνων.

Το Ασύρτικο που επιλέγεται για το
Θαλασσίτης προέρχεται από τους
αυτόριζους αμπελώνες της Επισκο-
πής, του Ακρωτηρίου και του Πύρ-
γου.

H ιδιαίτερα χαμηλή στρεμματική
απόδοση, που σπάνια ξεπερνά τα
350 kg σταφυλιών το στρέμμα, σε
συνδυασμό με το έδαφος και την ποι-
κιλία, δίνουν ένα κρασί πληθωρικό,
νευρικό, που αναδεικνύεται καλύτε-
ρα κατά τη διάρκεια ενός γεύματος
και ιδιαίτερα με θαλασσινά, ψάρια,
οστρακόδερμα αλλά και αρνάκι λε-
μονάτο. 

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΟΦΙΜΩΝ
-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Εκδότης: 
Ευθύμης Κτενίδης

Σύμβουλος Έκδοσης: 
Γιώργος Παππούς

info@productsgreek.com
Εμπορικό Τμήμα: 

Ευθύμης Κτενίδης
sales@productsgreek.com

Νέο sparkling 
water Αύρα
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“Άνοιγμα” στην Κύπρο για τη METRO AEBE
Η METRO AEBE, εγ-

καινίασε το πρώτο κατά-
στημά της εκτός Ελλά-
δας για επαγγελματίες
στην Κύπρο. 

Το κατάστημα βρί-
σκεται στη Λεμεσό και
απευθύνεται στους
επαγγελματίες του νησι-
ού, κυρίως από τους
κλάδους της μεταπώλη-
σης, της μαζικής εστία-
σης και της Ho.Re.Ca. Η
συνολική επένδυση
ανέρχεται στα 10 εκατ.
ευρώ.

Το «BEST VALUE για
επαγγελματίες» στεγά-
ζεται σε νέες, σύγχρονες
εγκαταστάσεις. Οι χώροι
πώλησης είναι 2.500
τ.μ., διαθέτει μία ευρεία

γκάμα προϊόντων και ιδι-
αίτερα ανταγωνιστικές
τιμές. Το «BEST VALUE
για επαγγελματίες» έχει
επίσης 2.000 τ.μ. αποθη-
κευτικών χώρων και πε-
ρισσότερα από 3.000
τ.μ. χώρων στάθμευσης
(υπόγειων και ισόγειων),
με ειδική πρόβλεψη
πρόσβασης για ΑΜΕΑ. Η
κατασκευή του καταστή-
ματος ακολούθησε αυ-
στηρά περιβαλλοντικά
πρότυπα, ενώ η λειτουρ-
γία του συμβάλλει στον
περιορισμό του περιβαλ-
λοντικού του αποτυπώ-
ματος, δίνοντας έμφαση
σε καινοτόμες τεχνολο-
γίες ψύξης και φωτι-
σμού.

Το καινούριο Grab ‘n Go παρου-
σίασε στο κοινό η γνωστή αλυσίδα
σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος,
ένα νέο shop in shop στο κατάστη-
μα της Κηφισιάς, στο πλαίσιο εορτα-
σμού των 80 χρόνων από την έναρ-
ξη της λειτουργίας της. Το κατάστη-
μα διαθέτει πλούσια ποικιλία από
φρέσκα sandwiches, ζεστά και
κρύα ροφήματα, σφολιάτες και ζε-
στές πίτες και αρωματικό καφέ από
την εκλεκτή ποικιλία Buondi Presti-
ge, που φτιάχνεται από έμπειρο ba-
rista. Επίσης, στον νέο χώρο διατί-
θενται φρέσκιες φρουτοσαλάτες,
γευστικά smoothies, φυτικά και μη
ροφήματα, και δροσιστικούς χυ-
μούς, σχεδιασμένα με φρέσκα
φρούτα εποχής . Το Grab ‘n Go απο-
τελεί και εύκολη λύση για το μεση-
μεριανό, καθώς προσφέρει και το
ολόκληρο, φρέσκο, ψημένο, κοτό-
πουλο ΑΒ, τις ζεστές σούπες και τα
έτοιμα ζεστά γεύματα με την υπο-
γραφή του Άκη Πετρετζίκη.

Έτοιμα γεύματα στο Grab 
‘n Go της ΑΒ Βασιλόπουλος
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VOREIA Stout Beer από 
τη μικροζυθοποιία Σερρών

Ελληνικές, φρέσκες και απα-
στερίωτες μπύρες παράγονται στις
Σέρρες, μεταφέρουν τα αρώματα
του Βορρά στην υπόλοιπη Ελλάδα
από τη μικροζυθοποιία VOREIA. Στο
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας είναι
διαθέσιμοι αρκετοί κωδικοί μεταξύ
των οποίων και η μπύρα VOREIA
Stout Beer. Πρόκειται για μια κα-
βουρδισμένη σοκολατένια ale,
απαστερίωτη και αφιλτράριστη,
φτιαγμένη με ειδικές βύνες που
αναδεικνύουν αρώματα καραμέ-
λας και σοκολάτας. Κατά την παρα-
γωγή χρησιμοποιούνται υψηλής
ποιότητας πρώτες ύλες, έξι διαφο-
ρετικές βύνες κριθαριού και ατόφι-
ου ελληνικού κριθαριού. Συνδυά-
ζεται ιδανικά με μοσχαρίσιο και χοι-
ρινό κρέας, barbeque sauce, τρού-
φα, cheddar, blue cheese, οστρα-
κοειδή και μαλάκια. Επιπλέον, μπο-
ρεί να συνοδευτεί και με γλυκά,
όπως κέικ σοκολάτας, σουφλέ σο-
κολάτας ή παγωτό βανίλιας. 

Ζεμύθα Ήπειρος με χαμηλά λιπαρά

Τρικαλινό 
Καπνιστό 
από τη Φάγε

Ένα από τα πιο γνωστά brands τυριών
της Φάγε, το τυρί Τρικαλινό, είναι διαθέ-
σιμο στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ στον
τύπο “Καπνιστό”, για τους καταναλωτές
που επιθυμούν μια εναλλακτική επιλογή
με έντονη γεύση. Το  ημίσκληρο τυρί, τε-
τράμηνης ωρίμανσης Τρικαλινό, καπνίζε-
ται φυσικά με ξυλά οξιάς, αποκτώντας
έτσι μία έντονη «προσωπικότητα». Συνο-
δεύει ιδανικά σαλάτες και κρεατικά, χαρί-
ζοντάς τους τη δική του ξεχωριστή, καπνι-
στή γεύση, ενώ είναι κατάλληλο για σού-
πες και ζυμαρικά φούρνου.

Καινοτόμο προσθήκη στη γκάμα των
προϊόντων της Ήπειρος αποτελεί το προ-
ϊόν Ζεμύθα, που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των καταναλωτών για τυροκομι-
κά χαμηλών λιπαρών, τα οποία όμως δια-
τηρούν το στοιχείο της γεύσης.

Το τυροκομικό προϊόν της εταιρείας
συνδυάζει τα πολύ χαμηλά λιπαρά με την

υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, ενώ
συγχρόνως έχει μεστή και νόστιμη γεύ-
ση. Συγκεκριμένα, η Ζεμύθα περιέχει
27% πρωτεΐνη και μόνο 1% λιπαρά, είναι
πλούσια σε ασβέστιο, ενώ η θερμιδική
της αξία είναι μόλις 29 θερμίδες ανά με-
ρίδα. Πρόκειται για μία ακόμη καινοτομία
από την Ήπειρος, που προέκυψε ως απο-

τέλεσμα συνεχών ερευνών του Τμήμα-
τος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρεί-
ας. Είναι κατάλληλο προϊόν για όσους
ακολουθούν συγκεκριμένα προγράμμα-
τα διατροφής με χαμηλά λιπαρά, για αυ-
τούς που γυμνάζονται και θέλουν να δια-
τηρήσουν ή να αυξήσουν, τη μυϊκή τους
μάζα.



Νέες προοπτικές για τις 
εξαγωγές ελληνικών προϊόντων

Υψηλά μερίδια στις ελληνικές εξα-
γωγές τροφίμων και καλούς ρυθμούς
ανάπτυξης διατηρούν τα γνώριμα “δυ-
νατά” προϊόντα στο εξαγωγικό οπλο-
στάσιο της χώρας, όπως το ελαιόλαδο,
η φέτα, τα ψάρια και οι κομπόστες, ενώ
με γοργό ρυθμό εξελίσσονται οι πωλή-
σεις στο εξωτερικό των ειδών αρτοποι-
ίας και ζαχαροπλαστικής “made in
Greece”.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ως χώρες
στόχευσης για τις εξαγωγές ελληνι-
κών τροφίμων επιλέχθηκαν παραδο-
σιακά εκείνες στις οποίες υπήρχε ελ-

ληνική ομογένεια και κατά συνέπεια
ελληνικά εστιατόρια. Αυτό ήταν καλό
για αρχή και αποτυπώνεται στα μεγέθη
των εξαγωγών, όπου ψηλά βρίσκονται
η Γερμανία, οι ΗΠΑ και στη συνέχεια ο
Καναδάς και η Αυστραλία. Δεν είναι
όμως θετικό για τη συνέχεια, αν παρα-
μείνει η κύρια στόχευση. Η Ελλάδα σή-
μερα έχει κάποια πλεονεκτήματα, τα
οποία ενεργοποιούν το ενδιαφέρον
πολλών ανθρώπων σε διάφορες χώ-
ρες για τα προϊόντα της. Πρώτη κατη-
γορία χωρών είναι αυτές που εισά-
γουν παραδοσιακά τις μεγαλύτερες

ποσότητες τροφίμων από την Ελλάδα,
όπως η Γερμανία και την Ιταλία. “Πρέ-
πει όμως να τονίσουμε την προοπτική
που φαίνεται για τις χώρες Ισπανία,
Γαλλία, Ρουμανία, Κύπρο και Ολλαν-
δία” εκτιμούν οι μελετητές. Το “Top-
12” των χωρών, οι οποίες εισάγουν τα
ελληνικά προϊόντα και έχουν την κα-
λύτερη προοπτική, ανεξαρτήτως πο-
σοτήτων, είναι οι εξής: Τσεχία, Γαλλία,
Καναδάς, Ρουμανία, Πολωνία, Ολλαν-
δία, Βέλγιο, Ιταλία, Δανία, Αυστρία,
Σουηδία και Ρωσία.
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Το 2019 ολοκληρώθηκε το πρόγραμ-
μα ανακαινίσεων του δικτύου καταστη-
μάτων της πρώην Μαρινόπουλος, μετά
την επαναλειτουργία της από τις ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. 

Ανακαινίστηκαν πλήρως 125 κατα-
στήματα με συνολικό χώρο έκθεσης
100.000 τ.μ. Ειδικότερα, στο 8μηνο του
2019 ανακαινίστηκαν συνολικά 72 κατα-
στήματα με χώρο έκθεσης 42.000 τ.μ.
και στο τέλος του έτους είχαν προγραμ-
ματιστεί οι ανακαινίσεις ακόμη 43 κατα-
στημάτων με χώρο έκθεσης 25.000 τ.μ.
Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα 13 κατα-

στήματα της Αχαϊκής αλυσίδας Κρόνος,
η οποία από τον Ιούλιο 2019 αποτελεί
100% ιδιοκτησία της Σκλαβενίτης.

Επιπλέον, από την 1η Νοεμβρίου
2019, η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. προχώρησε στην
παροχή προγράμματος ομαδικής ασφά-
λισης στους Εργαζομένους της, στο
πλαίσιο της επιχειρησιακής σύμβασης
εργασίας που υπογράφηκε τον Σεπτέμ-
βριο του 2019. Σημειώνεται ότι πρόκειται
για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ομαδικής
ασφάλισης που έχει εφαρμοστεί ποτέ
στην Ελλάδα.

Το μερίδιο αγοράς της Σκλαβενίτης
στην οργανωμένη αγορά λιανεμπορίου
ανέρχεται σε 30%, ενώ το δίκτυο κατα-
στημάτων του Ομίλου αριθμεί σήμερα
497 καταστήματα. Πρόσφατα μάλιστα η
εταιρεία πραγματοποίησε και ηλεκτρονι-
κό “άνοιγμα”, καθώς εξαγόρασε τη δια-
δικτυακή πλατφόρμα caremarket.gr,
προκειμένου να αποκτήσει ηλεκτρονικό
κατάστημα πώλησης των προϊόντων της
και να εισέλθει, όπως και ο ανταγωνι-
σμός της, στην ηλεκτρονική εποχή του
λιανεμπορίου.

Συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS για την αλυσίδα Μασούτης
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Στα πλαίσια της εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης η Μασούτης
προχώρησε σε μια συνεργασία με
τα Παιδικά Χωριά SOS με την
οποία αναλαμβάνει να προσφέ-
ρει, για ολόκληρο το 2020, το απο-
γευματινό γεύμα σε όλα τα παιδιά
που υποστηρίζονται από τα Κέν-
τρα Μαθησιακής και Παιδαγωγι-
κής Yποστήριξης του οργανισμού

στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και
από το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά
με Αναπηρία στην Αλεξανδρού-
πολη.

Οι δομές αυτές των Παιδικών
Χωριών SOS βρίσκονται στη Θεσ-
σαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Κομο-
τηνή και την Αλεξανδρούπολη και
παρέχουν δωρεάν μαθησιακή και
ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε

παιδιά που προέρχονται από δυσ-
λειτουργικές και σε οικονομική
δυσπραγία οικογένειες.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση
της εταιρείας για μία ακόμα φορά
η Μασούτης εκφράζει έμπρακτα
την ιδιαίτερη ευαισθησία της απέ-
ναντι στα παιδιά και στέκεται πο-
λύτιμος αρωγός σε φορείς που
ασχολούνται με τη φροντίδα τους.

Στο 30% το μερίδιο 
αγοράς της Σκλαβενίτης
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Επιδόρπια γιαουρτιού Νεογάλ
Επιδόρπια γιαουρτι-

ού σε τρεις διαφορετι-
κούς γευστικούς συν-
δυασμούς περιλαμβάνει
η γκάμα της εταιρείας
Νεογάλ. Η Δραμινή συ-
νεταιριστική γαλακτο-
βιομηχανία έχει λανσά-
ρει τα προϊόντα γιαούρ-
της Νεογάλ, που παρά-
γονται αποκλειστικά από
φρέσκο ελληνικό γάλα
λίγες ώρες μετά την συλ-
λογή του από την φάρμα
και από τους τοπικούς
κτηνοτρόφους. Φτιαγμέ-
να με φροντίδα και σεβα-
σμό προς τα αγνά συστα-
τικά του ελληνικού γάλα-
κτος και την προσθήκη
καλλιέργειας τα γιαούρ-
τια της Νεογάλ αποτε-

λούν πηγή θρεπτικών
συστατικών απαραίτη-
των για την σωστή λει-
τουργία του οργανισμού.
Η ιδιαίτερη γεύση και
υφή τους τα καθιστά μια
εναλλακτική επιλογή στο
κανάλι του γιαουρτιού. Ο
καταναλωτής μπορεί να
βρει τα επιδόρπια γι-
αουρτιού της εταιρείας
στα ψυγεία ων καταστη-
μάτων λιανικής πώλη-
σης στις γεύσεις: φράου-
λα, μπανάνα και κεράσι.
Τα προϊόντα παράγονται
και συσκευάζονται αε-
ροστεγώς λίγες ώρες
μετά το άρμεγμα διατη-
ρώντας όλα τα απαραίτη-
τα θρεπτικά συστατικά
του γιαουρτιού.

Πρoϊόντα καφέ, που στο-
χεύουν σε οικιακή χρήση,  έχουν
πραγματοποιήσει την είσοδό τους
στα ράφια των σούπερ μάρκετ
από τη γνωστή μάρκα καφέ Star-
bucks.

Πρόκειται για 12 προϊόντα κα-
φέ, εμπνευσμένα από τα υψηλής
ποιότητας χαρμάνια και έμφαση
στο καβούρδισμα, που διατίθενται
στα καταστήματα Starbucks και
πλέον ο καταναλωτής μπορεί να
τα προμηθευτεί στα σημεία λιανι-
κής πώλησης. Οι συσκευασίες
των καινούριων κωδικών περιέ-
χουν 12 κάψουλες σε τύπους,
όπως Pike Place, Espresso House
Blend, Decaf Espresso Roast,
Espresso Roast, Caramel Macch-
iato, Cappuccino, Espresso Blon-
de Roast. Τα προϊόντα διατίθενται
στην ελληνική αγορά από τη
Nestlé Ελλάς και αποθήκευονται
σε μέρος δροσερό και ξηρό.

Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα
των προϊόντων Ready-to-Drink, η
εταιρεία έχει εκχωρήσει με παλαι-
ότερη συμφωνία στην Arla Foods
για 21 χρόνια, μετά από την επιτυ-
χή 7ετή συνεργασία τους.

Κάψουλες καφέ Starbucks στα σούπερ μάρκετ



Εβροφάρμα: 
‘’100% γάλα Θράκης”

Το παστεριωμένο γάλα
100% των παραγωγών της
Θράκης, αγνό και πλούσιο σε
πολύτιμες βιταμίνες, αποτε-
λεί μια ολοκληρωμένη υγιει-
νή διατροφική επιλογή από
την εταιρεία γαλακτοκομικών
Εβροφάρμα. Πενήντα συνερ-
γαζόμενες φάρμες, σε όλη τη
Θράκη, παραδίδουν την πρώ-
τη ύλη για την παραγωγή του
‘’100% γάλα Θράκης’’, σύμ-
φωνα με πληροφορίες της
εταιρείας. Πρόκειται για οικο-
γενειακές φάρμες με μέσο
όρο 30 αγελάδες, ορισμένες
μάλιστα με μόλις 6-7 αγελά-
δες. Αυτό το γάλα προέρχεται
αποκλειστικά από αυτές τις
φάρμες και αποτελεί παγιω-
μένη διατροφική επιλογή για
τους Θράκες. Η εταιρεία
Εβροφάρμα δραστηριοποιεί-
ται στα προϊόντα τοπικής προ-
έλευσης και επιχειρεί να ανα-
δεικνύει τις αξίες της Θρα-
κιώτικης γης.

Παραδοσιακή Μπατζίνα σε 2 τύπους

«Άρωμα Φύσης»
από την εταιρεία
Βιοαγρός

Μεγάλη γκάμα βοτάνων περιλαμβά-
νει η οικογένεια προϊόντων της εταιρείας
Βιοαγρός, που δραστηριοποιείται στο κα-
νάλι των βιολογικών τροφίμων από το
1990, προσφέροντας στους καταναλωτές
προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. 

Τα βότανα της σειράς αρωματικών βο-
τάνων «Άρωμα Φύσης» είναι γνωστά για
τις ευεργετικές τους ιδιότητες και την αν-
τιοξειδωτική τους δράση, δίνοντας γεύση
και αρώματα στα πιάτα. 

Η σειρά περιελάμβανε  17 διαφορετι-
κά βιολογικά βότανα, όπως Λεβάντα, Ρί-
γανη, Μέντα, Θυμάρι, Βασιλικό, Δενδρο-
λίβανο, Τσουκνίδα, Φασκόμηλο, Λεμο-
νόχορτο, Βαλσαμόχορτο, τσάι του βου-
νού «Glandestina», και σε αυτά έχουν
προστεθεί πλέον και 4 ακόμη. Πρόκειται
για τα βότανα Καλεντούλα, Βήχιο, Ζαμ-
πούκος και Κράταιγος.

Η εταιρεία Χρυσή Ζύμη, ακολου-
θώντας την ελληνική παράδοση και
τις σύγχρονες υγιεινές διατροφικές
τάσεις, έχει προσθέσει στην οικογέ-
νεια των προϊόντων της, τη Μπατζί-
να. Πρόκειται για μια πίτα, που την
συναντά κανείς σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας, με την ιδιαίτερη τοπική της
ονομασία, που φτιάχνεται με διάφο-
ρους τρόπους χωρίς φύλλο.

Η Μπατζίνα της Χρυσής Ζύμης εί-
ναι ένα πλούσιο μίγμα αφράτης ζύ-
μης, που παρασκευάζεται με εξαιρε-
τικό παρθένο ελαιόλαδο και επιλεγ-
μένα υλικά της ελληνικής διατρο-
φής, όπως τα αυγά, η φέτα και το
στραγγιστό γιαούρτι.

Η αυθεντική παραδοσιακή Μπα-
τζίνα είναι διαθέσιμη στα σούπερ
μάρκετ σε δύο γεύσεις:

-με τυρί και κολοκύθι
-με τυρί και σπανάκι
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