


Εξακολουθεί να “κυνηγά” προσφορές
ο Έλληνας στα σούπερ μάρκετ

Αισθητά βελτιωμένο παρουσιάζεται
το καταναλωτικό κλίμα στην Ελλάδα, κα-
θώς οι καταναλωτές εκφράζουν αισιοδο-
ξία για το εισόδημα του 2020. Το γεγονός
αυτό αναμένεται να φανεί στους τζίρους
των σούπερ μάρκετ και να επηρεάσει τις
καταναλωτικές συνήθειες. Συγκριτικά με
τα προηγούμενα χρόνια, που καταγρα-
φόταν σαν βασικό κριτήριο επιλογής
προϊόντων η τιμή, στην τελευταία μέτρη-
ση καταγράφεται με διαφορά η ποιότητα
σαν βασικό κριτήριο επιλογής τροφίμων
με ποσοστό 37% έναντι 31% των χρημά-
των που ξοδεύει ο καταναλωτής.

Παράλληλα, συνεχίζει να αυξάνεται
τόσο το store loyalty όσο και το brand

loyalty, με τους καταναλωτές να δηλώ-
νουν ότι δεν αλλάζουν κατάστημα και
επωνυμία προϊόντων σε ποσοστά 49%
και 32% αντίστοιχα, τα οποία είναι τα
υψηλότερα που έχουν καταγραφεί την
τελευταία 8ετία. Πρόκειται για μία εξέλι-
ξη η οποία επίσης καταδεικνύει την επι-
στροφή του καταναλωτή σε κριτήρια ποι-
ότητας συγκριτικά με το παρελθόν.

Παρόλα αυτά, “οι καταναλωτές εξα-
κολουθούν να κυνηγούν τις προσφορές
και να εξοικονομούν σημαντικά ποσά
χρημάτων από τις διαφόρων τύπων εκ-
πτώσεις. Πρόκειται για μία διαδικασία η
οποία θα πάρει χρόνο και θα εξαρτηθεί
από το κατά πόσον οι ευνοϊκές συνθήκες

που έχουν διαμορφωθεί θα συνεχίσουν
να υφίστανται. Ενώ συνήθειες που υιο-
θετήθηκαν την προηγούμενη δεκαετία,
όπως έντονη κινητικότητα του  Έλληνα
καταναλωτή, η οποία εκφράζεται μέσω
των περισσότερων επισκέψεων, καθώς
και η στροφή του καταναλωτικού κοινού
σε πιο «έξυπνες αγορές», πιο πολύπλο-
κές διαδικασίες λήψης απόφασης αγο-
ράς και μεγαλύτερες απαιτήσεις από τις
επιχειρήσεις, συνεχίζουν να καταγρά-
φονται και πλέον αποτελούν στοιχείο
που έχει ενσωματωθεί στην αγοραστική
συμπεριφορά των Ελλήνων”, όπως ανέ-
φερε ο γενικός διευθυντής ΙΕΛΚΑ, κ.
Κιοσές.
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Η μία μετά την άλλη, ακυρώνονται ή
μεταφέρονται επίσημες επισκέψεις από
αξιωματούχους της ΕΕ στη Σιγκαπούρη.  

Ο κορωνοϊός έχει προσβάλει και εκ-
δηλώσεις Πρεσβειών, συνέδρια, διε-
θνείς εκθέσεις. Μετά την αναβολή της
Διεθνούς Έκθεσης Ναυτιλίας, μεταφέ-
ρεται για τον Ιούλιο η Διεθνής Έκθεση
για εξοπλισμού μαζικής εστίασης
FHA2020 HORECA, στην οποία επρόκει-
το να συμμετάσχουν 3-4 εταιρείες από
την Ελλάδα.  

Αναβάλλεται ακόμη η Διεθνής Έκθε-
ση Τροφίμου και Ποτού FHA2020 FO-
OD&BEVERAGE 2020. Η εν λόγω έκθε-
ση διοργανώνεται ανά διετία και αποτε-
λεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς
εκθέσεις του κλάδου στη ΝΑ Ασία. Το
2018 συμμετείχαν 2.000 εκθέτες με 54
διεθνείς συμμετοχές, ενώ την επισκέ-
φθηκαν 48.000 επισκέπτες. Στην έκθεση

συμμετέχουν οι περισσότερες χώρες της
ΕΕ (μεταξύ άλλων Ιταλία, Ισπανία, Γαλ-
λία, Πορτογαλία), καθώς και οι Τουρκία,
ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία, χώρες
της Λατινικής Αμερικής, αλλά και γειτο-
νικές από την Ν.Α Ασία (Μαλαισία, Ινδο-
νησία, Ταϋλάνδη, Φιλιππίνες). Στη φετι-
νή έκθεση επρόκειτο να συμμετάσχει σε
ξεχωριστό περίπτερο η εδώ Αντιπροσω-
πεία της ΕΕ για την προβολή των ΓΕ και
των παραδοσιακών αγροτικών προϊόν-
των διατροφής της ΕΕ. Στην έκθεση εί-
χαν δηλώσει συμμετοχή 25 ελληνικές
εξωστρεφείς εταιρείες υπό την αιγίδα
του Enterprise Greece. 

Συγχρόνως μεταφέρεται για τις 16-
18 Μαϊου η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων
και Ποτών FOODEXPO2020 στην οποία
συμμετείχαν 29 αγοραστές από τη Σιγκα-
πούρη. 

Γιαούρτι χωρίς γάλα!

Editorial
Κι ενώ η

καταναλω-
τική εμπι-
σ τ ο σ ύ ν η
φ α ί ν ε τ α ι
να βελτιώ-
νεται στη
χώρα μας,
ο Έλληνας
καταναλω-

τές δύσκολα θα αποβάλει τις
συνήθειες που απέκτησε τα
χρόνια της κρίσης. Οι προ-
σφορές των σούπερ μάρκετ
εξακολουθούν να βρίσκονται
σε πρώτο “πλάνο”, όμως η
στροφή στα ποιοτικά προϊόντα
αρχίζει και διαμορφώνει μια
νέα εικόνα στο εγχώριο λια-
νεμπόριο.

Θύμιος Κτενίδης 
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Το γιαούρτι και τα ροφήματα γιαουρ-
τιού φυτικής προέλευσης αποτελούν
νέα προϊόντα με ισχυρές προοπτικές
στην ευρύτερη συγκεκριμένη κατηγορία
προϊόντων.  

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημεί-
ωμα του ελληνικού Προξενείου στη Νέα
Υόρκη, επί του παρόντος τα γιαούρτια
και ροφήματα γιαουρτιού φυτικής προ-
έλευσης αντιπροσωπεύουν μόλις το 3%

της αγοράς, παρουσιάζονται εντούτοις
εξαιρετικά ευοίωνες προοπτικές. Ανα-
φέρεται ενδεικτικά, ότι μέχρι τις αρχές
Νοεμβρίου του 2019 η συνολική κατα-
νάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων
εξακοντίστηκε στα 205 εκατ. δολ. ΗΠΑ,
γεγονός που συνιστά αύξηση κατά 35%
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2018.  

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμ-

βάνει, κατά κύριο λόγο, καταναλωτές
που διαβιούν στις δύο ακτές των ΗΠΑ
και ανήκουν στις λεγόμενες γενεές των
“Millennials” και των “Gen-X” με παιδιά. 

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Εκδότης: 

Ευθύμης Κτενίδης
Σύμβουλος Έκδοσης: 
Γιώργος Παππούς

info@productsgreek.com
Εμπορικό Τμήμα: 

Ευθύμης Κτενίδης
sales@productsgreek.com

Ακύρωση 
διεθνών Εκθέσεων
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«Λέξεις & Γεύσεις Ελλάδας» 
από τα Καφεκοπτεία Λουμίδη 

“Πράσινο φως” στην εξαγορά του “Γαλαξία”  
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αν-

ταγωνισμού, η εξαγορά της «Γαλα-
ξίας Ανώνυμη εταιρεία Αλυσίδας
Καταστημάτων Δήμητρα Μάρκετς»
και «Μαρκάτο Ανώνυμη Εταιρεία
Αλυσίδας Καταστημάτων» από το
συνεταιρισμό «Προμηθευτικός και
Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Πε-
ριορισμένης Ευθύνης Καταναλω-
τών Κρήτης». 

Με την απόφασή κρίθηκε ότι η
εν λόγω συγκέντρωση, η οποία
αφορά στην ευρύτερη αγορά λιανι-
κής και χονδρικής πώλησης ειδών
σούπερ μάρκετ σε επίπεδο διανο-

μής (δηλ. αγορά λιανικής πώλησης
καταναλωτικών αγαθών καθημερι-
νής χρήσης μέσω υπεραγορών,
σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και εκ-
πτωτικών καταστημάτων), η οποία
από γεωγραφική άποψη καταλαμ-
βάνει κατ’ αρχήν όλη την ελληνική
επικράτεια και στη συνέχεια τους
νομούς Χανίων, Λασιθίου, Ηρακλεί-
ου και Ρεθύμνης, καθώς και τις νή-
σους Πάρος, Νάξος, Τήνος, Σύρος,
Μήλος, Σαντορίνη, Κάλυμνος, Χίος
και Κέρκυρα, δεν προκαλεί σοβα-
ρές αμφιβολίες ως προς τις απαιτή-
σεις λειτουργίας του ανταγωνισμού.  

Έχοντας συμπληρώσει 100 χρόνια
πορείας στο χώρο του καφέ και γνωρί-
ζοντας καλά τη γεύση της παράδοσης, τα
Καφεκοπτεία Λουμίδη προχωρούν στο
λανσάρισμα μιας νέας σειράς παραδο-
σιακών προϊόντων. Οι «Λέξεις και Γεύ-
σεις Ελλάδας, Συνταγές  Παράδοσης»
έρχονται να συνοδεύσουν τους υψηλής
ποιότητας καφέδες και να προσφέρουν
εκλεκτές γευστικές απολαύσεις σε πι-
στούς και νέους πελάτες της εταιρείας.  

Με γνώμονα την παροχή μιας ολο-
κληρωμένης και μοναδικής εμπειρίας
καφέ, η τρίτη γενιά της Οικογένειας Λου-
μίδη φέρνει τη νέα επιλεγμένη σειρά

προϊόντων στην αγορά σε συνεργασία με
Έλληνες  παραγωγούς τοπικών προϊόν-
των. Τα νέα προϊόντα έρχονται σε ελκυ-
στικές «premium» συσκευασίες, με δι-
ευρυμένη χρωματική παλέτα και «φρέ-
σκα» στοιχεία αναδεικνύοντας την ανα-
νέωση της επωνυμίας  «Καφεκοπτεία
Λουμίδη» μέσα από τις σύγχρονες τά-
σεις. 

Στη νέα σειρά, με την υπογραφή των
Καφεκοπτείων Λουμίδη, περιλαμβάνον-
ται τα παρακάτω είδη: 
n Χειροποίητα λουκούμια σε τέσσε-

ρις κλασικές και αγαπημένες γεύ-
σεις: βανίλια, μαστίχα, τριαντά-

φυλλο και περγαμόντο. 
n Λαχταριστές πραλίνες φουντουκιού

σε τρεις λαχταριστές γεύσεις: bitter,
ταχίνι με κακάο και χωρίς ζάχαρη.  

n Μαρμελάδες χωρίς ζάχαρη, με χυμό
από σταφύλι και εκλεκτά υλικά σε τέσ-
σερις γεύσεις: φράουλα, δαμάσκηνο,
βερίκοκο και μήλο με σταφίδες. 

n Γλυκά του κουταλιού σε έξι αγαπημέ-
νες γεύσεις: βύσσινο, κυδώνι, πορτο-
κάλι, σύκο, περγαμόντο και σταφύλι. 

n Λικέρ καφέ κλασικό και αγαπημένο,
σε ανανεωμένη συσκευασία,  πάντα
με την υπογραφή της Οικογένειας
Λουμίδη.  



Αλλαγές στην Alpa Bank
Κρίσιμο ορόσημο

στην πορεία υλοποίησης
της στρατηγικής της Al-
pha Bank αποτελεί η
προσθήκη δύο νέων
ανώτατων στελεχών που
έρχονται να διαδραματί-
σουν πρωταγωνιστικό
ρόλο στον μετασχηματι-
σμό της Τράπεζας. 

Η Αναστασία Σακελ-
λαρίου αναλαμβάνει τη
νέα θέση του Chief Tran-
sformation Officer
(CTO) ως Γενική Διευ-
θύντρια και Μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής
της Τράπεζας από τον
Απρίλιο του 2020. Η Φραγκίσκη Μελίσσα εντάσσεται στον Όμιλο της Alpha Bank
αναλαμβάνοντας άμεσα ως Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυνα-
μικού. 

Η Αναστασία Σακελλαρίου θα αναλάβει το συνολικό σχεδιασμό του προγράμ-
ματος μετασχηματισμού και τη διασφάλιση της έγκαιρης υλοποίησης και παρα-
κολούθησης των αντίστοιχων δράσεων.

Στήριξη στην καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα

Οι πρώτες «γκρίζες»
προβλέψεις 
για το ΑΕΠ

Απομακρύνεται ο στόχος για ρυθμούς
ανάπτυξης 2,8% λόγω επιπτώσεων του
κορωνοϊού, εκτιμά το Ελληνικό Δημοσιο-
νομικό Συμβούλιο. Η εκτίμηση είναι ότι
για κάθε ποσοστιαία μονάδα μείωσης της
πρόβλεψης για το ΑΕΠ της ευρωζώνης,
το ελληνικό ΑΕΠ επιβραδύνεται κατά πε-
ρίπου 0,8%. Έτσι, η εκτίμηση για το κεν-
τρικό σενάριο από 2,54% (σενάριο βά-
σης) μειώνεται σε 2,21% (σενάριο 1) και
1,88% (σενάριο 2). Αναμένονται, πάντως,
συντονισμένες κινήσεις σε επίπεδο Euro-
group, αλλά και ΕΚΤ. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη ο 8ος κατά
σειρά κύκλος του Προγράμματος egg -
enter•grοw•go, που σχεδίασαν και
υλοποιούν από το 2013 η Eurobank και
το Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, παρέχοντας
στήριξη στη καινοτόμο επιχειρηματικό-
τητα με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Με βάση την εμπειρία από τους
προηγούμενους κύκλους και τις διε-
θνείς τάσεις, το egg ενδυναμώνει το
ρόλο του ως ο πιο ολοκληρωμένος επι-
χειρηματικός επιταχυντής στην Ελλάδα
και ενισχύει το πλέγμα στήριξης στις
επιχειρήσεις, βελτιώνοντας περαιτέρω
ποιοτικά χαρακτηριστικά του Προγράμ-
ματος στο νέο κύκλο της πλατφόρμας
egg Start – Up. Μεταξύ άλλων, αίρεται
ο περιορισμός στο χρόνο ζωής που
μπορεί να έχει μια καινοτόμος επιχείρη-
ση για να συμμετάσχει, ενώ ενισχύεται
το Πρόγραμμα Εξωστρέφειας των επι-
χειρήσεων που συμμετέχουν στο egg,
καθώς και οι δράσεις διασύνδεσής
τους με την πραγματική οικονομία.
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Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ
- Όραμα και ευκαιρίες επενδύσεων

Στη διάνοιξη νέων
κοινών επενδυτικών
πεδίων μεταξύ Ελλάδας
και Γερμανίας, κυρίως
στον ενεργειακό τομέα
με έμφαση στην πράσι-
νη ενέργεια καθώς και
σε άλλους βασικούς
κλάδους της αγοράς,
προσβλέπει το Ελληνο-
γερμανικό Οικονομικό
Φόρουμ , που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Βερο-
λίνο, στις 9 Μαρτίου και
θα φιλοξενηθεί στο
«Μέγαρο της Γερμανι-
κής Οικονομίας».

Κεντρικοί ομιλητές  έχει προγραμματιστεί να είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, και η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ, ενώ τo
πρώτο κεντρικό πάνελ του Φόρουμ θα έχει τίτλο «Επιχειρηματικές ευκαιρίες και
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα - Προϋποθέσεις και βέλτιστες πρα-
κτικές». 

Προθεσμίες 
επανένταξης 
στις 120 δόσεις 

Mε διάταξη στο 4647/2019, είχε δοθεί
η δυνατότητα επανένταξης στις 120 δό-
σεις, στους οφειλέτες μη μισθωτούς,
πρώην ΟΓΑ, εργοδότες καθώς και σε
όσους έχουν οφειλές από αχρεωστήτως
καταβληθείσες παροχές. 

Προϋπόθεση ήταν η υποβολή σχετι-
κής αίτησης έως 31/5/2020 και καταβολή
του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης
που έχουν καταστεί απαιτητές καθώς και
τυχόν νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμι-
σης οφειλών. Όμως, με το νέο ασφαλιστι-
κό νόμο επανέρχεται η πρότερη προθε-
σμία, δηλαδή ως 31 Μαρτίου.

Nέες ημερομηνίες για τη FOOD EXPO 2020

Η εμφάνιση των πρώτων διαπιστω-
μένων κρουσμάτων του κορονοϊού
(COVID-19) και στη χώρα μας, σε συν-
δυασμό με την ανακοίνωση του
Υπουργείου Υγείας για τη ματαίωση
όλων των υπαίθριων συναθροίσεων
στην Ελλάδα, δημιουργεί έκτακτες και
απρόβλεπτες συνθήκες και καθιστά
εξαιρετικά αβέβαιη την επιτυχή έκβα-

ση της επερχόμενης διοργάνωσης της
FOOD EXPO. Παράλληλα, οι συνθήκες
αυτές θέτουν σε πιθανό κίνδυνο την
υγεία των συμμετεχόντων στην έκθεση
(εκθετών, επισκεπτών, συνεργατών),
αλλά και των οικογενειών τους.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη όλα
τα παραπάνω και με βαθύ αίσθημα ευ-
θύνης, η διοργανώτρια εταιρεία FO-

RUM AE αποφάσισε να μεταθέσει τις
ημερομηνίες διεξαγωγής της FOOD
EXPO για το τριήμερο 16-17-18 Μαΐου
2020.

Οι προσκλήσεις (barcoded, χειρό-
γραφες, on line) ισχύουν ως έχουν και
στις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της
έκθεσης.
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Βαλσαμικό ξίδι 
ΠΑΝ με μάνγκο 

Ένα καινοτόμο βαλσαμικό ξίδι με μάνγκο έχει λανσά-
ρει στην αγορά η οξοποιία Ζαφειρόπουλος. Στο κλασικό
λευκό βαλσαμικό ΠΑΝ προστίθεται τουλάχιστον 16% συμ-
πυκνωμένη πούλπα μάνγκο, δίνοντας ένα προϊόν με ιδιαί-
τερο χρώμα και χαρακτηριστική εξωτική μυρωδιά. Το βαλ-
σαμικό με μάνγκο ισορροπεί ανάμεσα στην οξύτητα και τη
γλυκύτητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ντρέσινγκ σε
σαλάτες, σε μαρινάδες, με λάδι και μπαχαρικά, να συνο-
δεύσει κοτόπουλο, χοιρινό, ψάρι ή γαρίδες, ανάμεικτα λα-
χανικά στη σχάρα ή να αποτελέσει συστατικό ποτού, αν συ-
νοδευτεί με βότκα και σόδα.

“Μαύρη” ημέρα για τα
σούπερ μάρκετ Κρητικός

Κλειστά παρέμειναν την Τετάρτη 4
Μαρτίου τα καταστήματα Super Market
Κρητικός (12:00-14:00), ως ένδειξη πέν-
θους για τον ιδρυτή της αλυσίδας, Αν-
δρέα Κρητικού, ο οποίος έφυγε από τη
ζωή σε ηλικία 95 ετών και κηδεύτηκε
στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου
(Παναγίτσα) στην Αίγινα.

Ο Ανδρέας Κρητικός ίδρυσε το πρώτο
του κατάστημα στην Αίγινα. Βλέποντας
τις ανάγκες της περιοχής, αλλά και του
ανθρώπους σε βάθος χρόνου, οραματί-
στηκε τη δημιουργία ενός κλασικού παν-
τοπωλείου. 

To 1996 ίδρυσε την ΑΝΕΔΗΚ Κρητι-
κός και το 2000 επεκτάθηκε στον Αργο-
σαρωνικό με 5 νέα καταστήματα. Στα
επόμενα χρόνια με εξαγορές και νέα κα-
ταστηματα, επεκτείνεται στην Κορινθία,
στην Αργολίδα, στην Εύβοια, στην Αττική
και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μέλος του
ΕΛΟΜΑΣ, του μεγαλύτερου ομίλου αγο-
ρών στην Ελλάδα, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός
εξελίσσεται με υψηλούς ρυθμούς ανά-
πτυξης τα τελευταία χρόνια, με επενδύ-
σεις την τελευταία πενταετία άνω των 23
εκατ. ευρώ διαθέτοντας 5 κέντρα Logi-
stics και απασχολώντας συνολικά πάνω
από 2.500 άτομα στο δυναμικό της. 

Έχοντας σαν αφετηρία τις ισχυρές
βάσεις των καλών οικονομικών αποτελε-
σμάτων της, η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ συνέ-
χισε με ένα δυναμικό επενδυτικό πλάνο,
αναπτύσσοντας την δραστηριότητά της

σε όλη την Ελλάδα.  Κάπως έτσι, εισήλθε
στο μετοχικό κεφάλαιο της αλυσίδας
«ΥΠΕΡ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ», στις αρχές του
2017, η οποία δραστηριοποιείται στους
Νομούς Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας
και Γρεβενών, μέσω 40 σημείων λιανι-
κής πώλησης ήταν το πρώτο βήμα για την
άνοδο της ΚΡΗΤΙΚΟΣ στην Βόρεια Ελλά-
δα.

Το επενδυτικό πλάνο συνεχίστηκε

τον Ιούλιο του 2017 με την απόκτηση του
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της
αλυσίδας CRM–ΑΡΙΑΔΝΗ που αριθμεί
92 συνδεδεμένα μέλη στην περιοχή της
ΚΡΗΤΗΣ, μέσω συμβάσεων δικαιόχρη-
σης (franchise), τα οποία φέρουν τα δια-
κριτικά της σήματα.

Το έργο του συνεχίζουν σήμερα με
απόλυτη επιτυχία, οι διάδοχοί του, Άγγε-
λος, Νεκτάριος και Δημήτρης Κρητικός.



7

ΙΟΝ Fondue για γλυκές παρασκευές
Μια σειρά προϊόντων σοκολάτας κουβερ-

τούρας για οικιακή ζαχαροπλαστική έχει κυ-
κλοφορήσει στα σούπερ μάρκετ από την ελ-
ληνική σοκολατοποιία ΙΟΝ. Μεταξύ των προ-
ϊόντων συγκαταλέγεται ο κωδικός ΙΟΝ Fon-
due, σοκολάτα κουβερτούρα υγείας που λιώ-
νει, σε δοχείο των 200g. To ION Fondue έχει
ειδική σύνθεση και επεξεργασία που όταν
λιώνει σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε bain
marie (μπεν μαρί), παραμένει σε ρευστή μορ-
φή για όσο χρειάζεται και χρησιμοποιείται με
φρούτα, μπισκότα, ξηρούς καρπούς και οτι-
δήποτε μπορεί να βουτηχτεί σε σοκολάτα. Η
σειρά ζαχαροπλαστικής της εταιρείας ΙΟΝ πε-
ριλαμβάνει επίσης σοκολάτες κουβερτούρες
σε πλάκες των 250 γραμμαρίων και το προϊόν
ΙΟΝ Cover Cream. 

Νέος διαγωνισμός από τα Lidl

Από τις 03.03.2020 έως και το Μ.
Σάββατο 18.04.2020, η Lidl Ελλάς διεξά-
γει το νέο διαγωνισμό «Ήρθες Lidl Έφυ-
γες Ταξίδι», στο πλαίσιο του οποίου 20
τυχεροί κερδίζουν από ένα ταξίδι αξίας
5.000 € το καθένα!

Για κάθε αγορά προϊόντων αξίας 25 €
οι πελάτες παραλαμβάνουν από το τα-
μείο ένα δελτίο συμμετοχής, όπου ανα-

γράφεται ένας 9ψήφιος κωδικός, τον
οποίο μπορούν να ελέγχουν στην ιστοσε-
λίδα για να διαπιστώσουν εάν το δελτίο
είναι τυχερό.

Οι 20 τυχεροί έχουν δυνατότητα να
επιλέξουν από τα προεπιλεγμένα πακέτα
δύο ατόμων ή να δημιουργήσουν το δικό
τους, με αριθμό ατόμων της επιλογής
τους, σε συνεννόηση με το συνεργαζό-

μενο ταξιδιωτικό πρακτορείο και μέχρι
του ποσού των 5.000 € .

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
της εταιρείας, η η Lidl Ελλάς προχωρά
συνεχώς σε ενέργειες που έχουν στόχο
να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη της
στους καταναλωτές, οι οποίοι την εμπι-
στεύονται καθημερινά για τις αγορές
τους. 



Καλαμαράκια από την εταιρεία Φλώκος
Τα καλαμαράκια της

εταιρείας Φλώκος δια-
τίθενται στην αγορά
εδώ και 45 χρόνια και
χαρακτηρίζονται για
την ποιότητα και την ιδι-
αίτερη γεύση. Βράζον-
ται με το φυσικό τους
μελάνι, διατηρώντας τη
γεύση του φρέσκου κα-
λαμαριού. Αλιεύονται
στις θάλασσες της Κα-
λιφόρνιας και ανήκουν
στο είδος Loligo opale-
scens. Πρόκειται για
ένα προϊόν που μπορεί
να αποτελέσει πρώτη
ύλη για πολλές παρα-
δοσιακές παρασκευές
ή πιο μοντέρνες συντα-
γές. Κυκλοφορεί στα
σούπερ μάρκετ σε συ-
σκευασία κονσέρβας.

Ερυθρός οίνος από 
το κτήμα Βιβλία χώρα

Μπύρα “Φονιάς”
από τη Σαμοθράκη

Δεκάδες κωδικοί ελληνικής μπύρας
“ξεπρόβαλαν” στο εγχώριο λιανεμπόριο
κατά τη διάρκεια της κρίσης, διεκδικών-
τας το δικό τους μερίδιο από το τζίρο των
μεγάλων “παικτών” του κλάδου. Ανάμε-
σά τους η μικροζυθοποιία Σαμοθράκης,
μια οικογενειακή – συλλογική προσπά-
θεια, με μεράκι για την μπύρα από το νησί
της Σαμοθράκης έκανε την προσπάθειά
της και λάνσαρε το δικό της προϊόν. Τα τε-
λευταία χρόνια έχει κυκλοφορήσει στο
νησί, αλλά κι εκτός αυτού, η φρέσκια μπύ-
ρα «Φονιάς», η οποία πήρε το όνομά της
από το μεγαλύτερο καταρράκτη και χεί-
μαρρο του νησιού, διευρύνοντας τις επι-
λογές ελληνικής μπύρας για τους κατα-
ναλωτές.

Ο ερυθρός οίνος του κτήματος Βι-
βλία Χώρα δημιουργήθηκε από τις ποι-
κιλίες Cabernet Sauvignon και Merlot
με μικρή συμμετοχή του Αγιωργίτικου.
Ακολουθείται κλασική ερυθρή οινοποί-
ηση με εκχύλιση που συνεχίζεται και
μετά το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης.
Μετά το τέλος της μηλογαλακτικής ζύ-
μωσης, παλαιώνεται για 12 μήνες σε
δρύινα γαλλικά βαρέλια. Έχει βαθύ
πορφυρό χρώμα, έως μαυροκόκκινο.
Στη μύτη, τα αρώματα κόκκινων φρού-
των, φραγκοστάφυλου και μπαχαρικών
ξεπροβάλλουν μαζί με νότες βανίλιας,
κέδρου και σοκολάτας γάλακτος. Στο
στόμα είναι πλούσιο, πληθωρικό, καλο-
δομημένο, με βελούδινες τανίνες, που
του χαρίζουν μακρά επίγευση και μεγά-
λη δυνατότητα παλαίωσης. Ένα κρασί,
που μπορεί να καταναλωθεί σήμερα,
αλλά και στο μέλλον, παλαιώνοντας για
αρκετά χρόνια. Συνοδεύει κόκκινα κρέ-
ατα, μπάρμπεκιου ή ψητά φούρνου, ρο-
λό χοιρινό, λουκάνικα, αλλαντικά και
μαλακά τυριά.
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