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Η πανδημία έχει
προκαλέσει αρκετές
μεταβολές στις συνήθειες
των καταναλωτών σε
παγκόσμιο επίπεδο αλλά
και στην Ελλάδα. 

Α υτό που έχει γίνει ιδιαίτε-
ρα εμφανές είναι ότι οι
Έλληνες πλέον επιλέ-

γουν το διαδίκτυο για την ενημέ-
ρωσή τους, πριν από τις αγορές
στα σούπερ μάρκετ, γεγονός
που εξηγεί και την ενισχυμένη
προώθηση των επαγγελματιών

της αγοράς σε προσφορές κι εκ-
πτώσεις μέσω του διαδικτύου,
με τις μεγάλες αλυσίδες να
έχουν ήδη λανσάρει και σχετικά
διαδραστικά φυλλάδια στην ιν-
τερνετική παρουσία τους. Με
βάση τα στοιχεία της αγοράς,
χαρακτηριστικό για την απότομη
διείσδυση του διαδικτύου στην
καθημερινότητα των καταναλω-
τών είναι ότι εκτός των ηλεκτρο-
νικών αγορών, το συγκεκριμένο
κανάλι χρησιμοποιείται όλο και
περισσότερο για την ενημέρωση
των καταναλωτών. Σε σχέση με
τον προηγούμενο χρόνο, κατα-

γράφεται απότομη αύξηση στην
επιλογή του διαδικτύου για την
ενημέρωση για τις προσφορές
κι εκπτώσεις των σούπερ μάρ-
κετ, από το 25% στο 52%, και του
κινητού (εφαρμογές), από το
13% στο 15%. Όλα τα υπόλοιπα
κανάλια παρουσιάζουν μείωση.
Το φυλλάδιο του σουπερμάρκετ
από 72% σε 68%, η τηλεόραση
από 48% σε 43%, οι αφίσες στο
27% χωρίς μεταβολή, κι η ενη-
μέρωση από φίλους και γνω-
στούς, λόγω και του social di-
stancing, από το 24% στο 14%.
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Έρευνα πραγματοποιούν οι Έλληνες
πριν την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ



“Κόφτη” στις αναστολές συμβάσεων για τις εταιρείες που έχουν
ιδρυθεί πριν από την 01/01/2018, βάζουν τα υπουργεία Οικονομικών
και Εργασίας, ενώ δεν αλλάζει κάτι για τις επιχειρήσεις που
έκλεισαν με κρατική εντολή ή ανήκουν στους πληττόμενους
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας. 

Τ α δύο υπουργεία, προχώρησαν σε διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότη-
τας των επιχειρήσεων για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων ερ-
γασίας των εργαζομένων τους για τον Μάρτιο, μετά το αλαλούμ που επικράτησε και

την αναστάτωση που προκλήθηκε σε χιλιάδες επιχειρήσεις.  

Βασικοί ωφελούμενοι
Σε συνέχεια ερωτημάτων από επιχειρήσεις και λογιστές μετά τη δημοσίευση της Κοι-

νής Υπουργικής Απόφασης  9500/322/2-3-2021 (Β’ 821), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Α. Όσες επιχειρήσεις υπάγονται σε ΚΑΔ που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντο-

λή δημόσιας αρχής, ανεξαρτήτως
αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη δρα-
στηριότητες, υποχρεούνται να θέ-
σουν σε αναστολή τις συμβάσεις ερ-
γασίας των εργαζομένων τους,
εκτός από αυτούς που απασχολούν-
ται σε επιτρεπόμενες δραστηριότη-
τες. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν
ισχύει κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας.

Β. Όσες επιχειρήσεις/εργοδότες είναι πληττόμενες, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το
Υπουργείο Οικονομικών, μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργα-
ζομένων τους για τον Μάρτιο 2021.

Ανατροπή
Το νέο στοιχείο στις αναστολές συμβάσεων είναι οι όροι που τίθενται για τις επιχειρή-

σεις που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας, δηλαδή έχουν ιδρυθεί μέχρι τις
31/12/2017. 

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου
2018 και ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως
και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και επιπλέον δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλί-
ου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τους εργαζο-
μένους, εφόσον πληρούν και επιπλέον δύο προϋποθέσεις. 

Η μία προϋπόθεση αφορά στην υποβολή όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’
όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και η δεύτε-
ρη θέτει ως προϋπόθεση να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την πε-
ρίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η
Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών
δηλώσεων ΦΠΑ που τηρεί η ΑΑΔΕ.

Δυναμικά μπήκε το διαδί-
κτυο στην καθημερινότητα
των Ελλήνων εν μέσω παν-
δημίας, καθώς ένα μεγάλο
ποσοστό αναζητά εκπτώ-
σεις και προσφορές από το
κινητό πριν προχωρήσει
στα ψώνια για την κάλυψη
των αναγκών του νοικοκυ-
ριού.

Θύμιος Κτενίδης 
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Όροι και προϋποθέσεις για τις αναστολές
συμβάσεων Μαρτίου από τις επιχειρήσεις 

Editorial

INFO
Νέα δεδομένα για 
τις επιχειρήσεις που
λειτουργούν πριν το 2018 
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Νέα αύξηση των επιτοκίωντων 
δανείων τον Ιανουάριο 

Αύξηση των επιτοκίων δανεισμού
και σταθεροποίηση των αντίστοιχων
στις καταθέσεις, σημειώθηκε τον
Ιανουάριο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλά-
δος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνό-
λου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης
και διαμορφώθηκε στο 3,88%. Ειδικότερα, το
μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χω-
ρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περι-
λαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών,
τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από
τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχε-
δόν αμετάβλητο στο 14,63%.

Από την άλλη, το μέσο επιτόκιο των νέων
επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη
διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε
τον Ιανουάριο του 2021, κατά 6 μονάδες βάσης
στο 2,87%, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανεί-
ων μειώθηκε σε 921 εκατ. ευρώ έναντι 2.926
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα,
τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με
κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε στο 3,22% από
3,30% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το αντίστοι-
χο ποσό των δανείων μειώθηκε σε 343 εκατ.
ευρώ από 998 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα. 

Στεγαστικά-Καταναλωτικά

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστά-
μενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο

στο 3,73%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα
υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανεί-
ων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμε-
τάβλητο στο 2,01%. 

Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα
των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς
ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 8
μονάδες βάσης στο 6,55%. Τα αντίστοιχα επιτό-
κια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών
δανείων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο
3,24% και 4,25% αντίστοιχα

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανεί-
ων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο
επιτόκιο παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο
στο 11,33%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών
δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κα-
τά 32 μονάδες βάσης στο 2,11%. Tο μέσο επιτό-
κιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθο-
ρισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 5 μονάδες βά-
σης και διαμορφώθηκε στο 4,36%. Το αντίστοι-
χο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μει-
ώθηκε επίσης κατά 5 μονάδες βάσης στο
6,66%.  

Επιτόκια ανάλογα 
με το ύψος των δανείων 

Όσον αφορά στη διάρθρωση των επιτοκίων
ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το
μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευ-
ρώ αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης στο
4,49%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ.
ευρώ μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο
3,12%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ
αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 2,64%. 

INFO
Σταθερά κοντά
στο... μηδέν τα
επιτόκια των
καταθέσεων 
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Στο χαρτοφυλάκιο της ΑΜΒΥΞ
ο χυμός ντομάτας Mala Peruviana

Στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της
Άμβυξ εντάχθηκε ο premium
φυσικός χυμός ντομάτας Mala
Peruviana.

Η συμφωνία, όπως ανακοίνωσε η εται-
ρεία διανομής αλκοολούχων ποτών, οί-
νων και μπύρας, περιλαμβάνει την απο-

κλειστική διανομή και εμπορία των προϊόντων
Mala Peruviana naked tomato (classic), Mala
Peruviana Orange, Mala Peruviana Dreats
‘’Red’’, ‘’Earth” & ’’Fire’’.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για μια καινο-
τόμα κατηγορία προϊόντων με βάση τον χυμό
ντομάτας και το όνομα "Dreats" (Drink & Eat),
ενώ η παρασκευή τους γίνεται με τον παραδο-
σιακό τρόπο επεξεργασίας του χυμού ντομάτας
(παστερίωση μέσα στη φιάλη).

Η αρχή το 1917

Η ιστορία της ΑΜΒΥΞ Α.Ε. ξεκινά το 1917,
όταν ο Αλβέρτος Ρεβάχ, μαζί με δύο συνεργά-
τες του, ιδρύουν μια μικρή εμπορική και εισα-
γωγική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, την τότε εμ-
πορική πρωτεύουσα της Ελλάδας. Εισάγουν και
εμπορεύονται διάφορα τρόφιμα, οινοπνευμα-
τώδη ποτά και κρασιά από ολόκληρη την Ευρώ-
πη. Διανέμουν επίσης επώνυμες ελληνικές
μάρκες τροφίμων και ποτών της εποχής, ως αν-
τιπρόσωποι Βορείου Ελλάδος.

Το 1925, η τότε ακόμα μικρή επιχείρηση
παίρνει για πρώτη φορά μέρος στη Διεθνή Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης. Αντιπροσωπεύει ήδη ορι-
σμένα δημοφιλή προϊόντα στην Ελλάδα, όπως
το απεριτίφ Campari, τη σαμπάνια Moët & Ch-
andon, το ανθρακούχο νερό Perrier και άλλα.

Με το πέρασμα των ετών, η εταιρεία αρχίζει
να αντιπροσωπεύει και να διανέμει ακόμα πε-
ρισσότερα προϊόντα στην Ελλάδα. Συνεχίζει να
μεγαλώνει σε μέγεθος – και το ίδιο συμβαίνει
με την παρουσία της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης.

Η νέα εποχή

Η εταιρεία αρχίζει να εισάγει ολοένα και πε-
ρισσότερες μάρκες στην ελληνική αγορά. Έτσι,
το 1976, ξεκινά μια νέα εποχή: η εταιρεία μετο-
νομάζεται ΑΜΒΥΞ και αποκτά τη νομική μορφή
της ανώνυμου εταιρείας (Α.Ε.). Το όνομα προ-
κύπτει από την αρχαία ελληνική λέξη για τον άμ-
βυκα, που αποτελεί το λογότυπο της εταιρείας
μέχρι σήμερα.

Το 1984 αποτελεί έτος - σταθμό για την εται-
ρεία, καθώς τότε ξεκινά τη διανομή της μάρκας
Perrier στην ελληνική αγορά. Τα χρόνια που
ακολουθούν, το προϊόν γίνεται γνωστό στην Ελ-
λάδα και ως το 1999, χρονιά που η διανομή του
από την ΑΜΒΥΞ σταματά, το Perrier έχει γίνει ο
αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην αγορά του αν-
θρακούχου μεταλλικού νερού στην Ελλάδα.

INFO
1976: Η
μετονομασία σε
ΑΜΒΥΞ
1984: Το έτος -
σταθμός με τη
διανομή του Perrier
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Στην προσπάθειά να ενι-
σχύσουν τις εξαγωγές τοπι-
κών προϊόντων της περιο-
χής, το Επιμελητήριο Λάρι-
σας προτίθεται να συμμετά-
σχει μαζί με την Περιφέρεια
Θεσσαλίας , με συνολική
από κοινού επιδότηση 66%
(κόστος συμμετοχής ανά
τ.μ. 220 ευρώ +ΦΠΑ), στην
έκθεση FOODEXPO & OE-
NOTELIA 2021 που θα λά-
βει χώρα από 12-
15/6/2021.

Η Διεθνής Έκθεση τρο-
φίμων και ποτών FOOD EX-
PO, θα πραγματοποιηθεί
στην Αθήνα από τις 12 Ιου-
νίου μέχρι την 15η Ιουνίου
2021 στο Athens Metropo-
litan Expo καταλαμβάνον-
τας 50.000 τ.μ. στα οποία θα
συμμετέχουν επιχειρήσεις
του κλάδου τροφίμων πο-
τών και κρασιού από όλον
τον κόσμο.

Το Επιμελητήριο Λάρισας στην έκθεση FOODEXPO & OENOTELIA 

Επιμελητήριο Ηρακλείου: Σύμφωνο 
συνεργασίας για τα πνευματικά δικαιώματα

Στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων για την προώθηση της διαμε-
σολάβησης  σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας μεταξύ εταιρειών μετέχει το
Επιμελητήριο Ηρακλείου, ώστε να παρέχει βοήθεια στις τοπικές επιχειρήσεις
που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον Οργανισμό Κατοχύρωσης Ευρωπαϊκών Ση-
μάτων και Ιδιοκτησίας  EUIPO, με έδρα το Alicanteτης Ισπανίας, με τον Πρό-
εδρο του οποίου κ. Θεόφιλο Μαργέλο υπέγραψε το Σύμφωνο Συνεργασίας
και Εμπιστοσύνης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης
Αλιφιεράκης.

Επιμελητήριο Χανίων:
Ανακοίνωση για τους
ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές
ΤΟ ΕΠΙΜΕλΗΤήΡΙΟ Χανίων υπενθυμίζει ότι
οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμε-
σολαβητές μέλη του Επιμελητηρίου, θα πρέ-
πει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους
2021, 31 Μαρτίου καταληκτική προθεσμία,
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Επιμελητή-
ριο τις βεβαιώσεις παρακολούθησης των σε-
μιναρίων επαναπιστοποίησης γνώσεων. Οι
βεβαιώσεις αφορούν επανεκπαίδευση διάρ-
κειας 15 ωρών έτους 2020.



Η μεγαλύτερη ετήσια εμπορική έκθεση
τροφίμων και ποτών στον κόσμο πραγματο-
ποιήθηκε στο Ντουμπάι, και o Αγροτικός
Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων
«ΠΙΝΔΟΣ» έδωσε το παρών με πρωταγωνι-
στές τα υψηλής ποιότητας προϊόντα τoυ.

Η συμμετοχή της ΠΙΝΔΟΣ στην 26η έκ-
θεση Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών
Gulfood 2021 πραγματοποιήθηκε στο πλαί-
σιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Προ-
βολής & Προώθησης CHICK LEADERS
“ENJOY IT’S FROM EUROPE”, μίας τριε-
τούς καμπάνιας που έχει ως στόχο την προ-
ώθηση των ευρωπαϊκών ποιοτικών προϊόν-
των πουλερικών στις αγορές των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ και
της προβολής της ασφαλούς διαδικασίας
που ακολουθείται κατά την παραγωγή τους.
Η ΠΙΝΔΟΣ, ηγέτης της ελληνικής πτηνοτρο-
φίας, έγινε talk of the town και στο Ντουμ-
πάι καθώς ‘πλημμύρισε’ την έκθεση με μυ-
ρωδιές από τις δημιουργίες του Έλληνα
σεφ Αλέξανδρου Παυλόπουλου, ο οποίος
ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά τα
τελευταία χρόνια εκεί, γνωστός ως the Am-
bassador of Greek Taste UAE, Chef Sper-
xos.

Μασούτης: “Χρυσή” η συνέργεια με την Emphasis DigiWorld

Ο ΑΠΣΙ «ΠΙΝΔΟΣ» στην 26η έκθεση Gulfood στο Ντουμπάι

Η εταιρεία Μασούτης διακρίθηκε
με Χρυσό Βραβείο στο πλαίσιο των Ε-
volution awards για την ιδιαίτερα επι-
τυχημένη συνέργεια με την εταιρεία
Emphasis DigiWorld, όπως αναφέ-
ρεται σε ανακοίνωση της αλυσίδας
σούπερ μάρκετ. Στόχος ήταν, μέσω
της συνέργειας, να προωθηθεί άμε-
σα, ουσιαστικά και αποτελεσματικά ο
ψηφιακός μετασχηματισμός της εται-
ρείας, να δημιουργηθούν εργαλεία
που συμβάλουν στη βελτίωση της
επιχειρησιακής αποτελεσματικότη-
τας και φυσικά, πάνω απ’ όλα να βελ-
τιωθεί η αγοραστική εμπειρία του πε-
λάτη, σημειώνεται.

Η εταιρεία Μασούτης, συνεχίζει η
ενημέρωση, κινήθηκε άμεσα προ-
κειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαί-
τερα υψηλές απαιτήσεις που δημι-
ούργησε η πανδημία. Η συνέργεια με
την Emphasis DigiWorld δημιούργη-
σε το πλαίσιο και έφερε τα εργαλεία
για την καλύτερη δυνατή διαχείριση-
ενημέρωση της διαδικασίας αποστο-
λής-παράδοσης των online παραγγε-
λιών, τονίζει η Μασούτης.
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Η διοίκηση της Lidl Ελλάς προ-
χωρά σε αύξηση απολαβών της τά-
ξης του 3,5% προς την κατεύθυνση
ενός ενιαίου μισθολογικού πλαισί-
ου για τους εργαζόμενους της πρώ-
της γραμμής σε καταστήματα και
αποθήκες της σε όλη την Ελλάδα.

Όπως ανακοινώθηκε, σε επίπε-
δο έτους, η συνολική αύξηση σε κό-
στος προσωπικού ανέρχεται στα 1,8
εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, «η εν
λόγω αύξηση έρχεται να προστεθεί
σε μία σειρά ενισχυμένων επενδύ-
σεων σε μισθολογικές και μη μισθο-
λογικές παροχές στις οποίες έχει
προβεί η εταιρεία τα τελευταία χρό-
νια. Ενδεικτικά, το 2020, η συνολι-
κή επένδυση σε μισθούς αυξήθηκε
κατά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ακό-
μη, τους τελευταίους 12 μήνες
έχουν δοθεί επιπρόσθετες παροχές
ύψους 6 εκατ. ευρώ, υπό τη μορφή
διατακτικών τροφίμων, σε όλους
ανεξαιρέτως τους εργαζομένους
της Lidl Ελλάς».

Επανεξελέγη πρόεδρος της ΕΑΣΕ ο Βασίλης Ραμπάτ

Lidl Ελλάς: Αύξηση απολαβών 3,5% για τους εργαζόμενους

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την τριε-
τία 2021-2023 εξέλεξαν τα μέλη της ΕΑΣΕ κα-
τά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η
οποία πραγματοποιήθηκε υβριδικά φέτος λό-
γω της πανδημίας του κορονοϊού, με μεγάλη
συμμετοχή των μελών.

Τα αποτελέσματα των εκλογών «αποτύπω-
σαν την ψήφο εμπιστοσύνης προς τον Πρό-
εδρο κ. Βασίλη Ραμπάτ και το έργο της προ-
ηγούμενης τριετίας, ανανεώνοντας την επιτυ-
χημένη θητεία του. Συγχρόνως δε, στη σύνθε-
ση του νέου ΔΣ προστέθηκαν και νέα πρόσω-
πα - καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων».

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ και Πρόεδρος & Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της Xerox Hellas κ. Βα-
σίλης Ραμπάτ δήλωσε ότι «μαζί με την εξαίρε-
τη ομάδα των συναδέλφων που απαρτίζουν το
νέο ΔΣ του Οργανισμού μας, θα εργαστούμε
με πολλή όρεξη και θέρμη για να ανταποκρι-
θούμε αποτελεσματικά στο ρόλο μας, συνεχί-
ζοντας την παρακαταθήκη της ΕΑΣΕ ως συν-
διαμορφωτή των εξελίξεων σε επιχειρηματικό
και θεσμικό επίπεδο και ενδυναμώνοντας το
δεσμό με τα μέλη μας, ο οποίος ήταν και παρα-
μένει ισχυρός, ακόμη κι απέναντι στις προκλή-
σεις της πανδημίας».
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Ελληνικό μέλι
όπως... manuka

Nα δημιουργηθεί το υπόβαθρο για ένα
προϊόν με παγκόσμια φήμη που θα
μπορεί να διεκδικήσει τιμή ανάλογη
μ’ αυτή που επιτυγχάνει σήμερα το
Manuka και η οποία ξεκινάει από τα
100 ευρώ το κιλό και μπορεί να
υπερβεί τα 10.000 ευρώ, αποτελεί το
ζητούμενο για το ελληνικό μέλι, που
ζητά θωράκιση έναντι της νοθείας και
των απομιμήσεων που διατηρούν θέση
στην εγχώρια αγορά. 

Α ς σημειωθεί ότι η θέση της Ελλάδας στην
κατάταξη των χωρών με σημαντική παρα-
γωγή μελιού δεν είναι αμελητέα. Στη χώ-

ρα παράγονται περίπου 17.000 τόνοι μέλι ετη-
σίως, με την Ελλάδα 19η στη διεθνή κατάταξη και
τρίτη δύναμη στην Ευρώπη που καλύπτει το 13%
της παγκόσμιας παραγωγής. Τα μεγέθη αυτά δεν
είναι και απαγορευτικά για την πλαισίωση του ελ-
ληνικού μελιού με το στοιχείο της μοναδικότητας.

Και ακριβώς εδώ είναι που υπολείπεται το ελ-
ληνικό μέλι έναντι των άλλων premium προϊόν-
των μελιού. Στην πλαισίωση της αυθεντικότητας,
της βιωσιμότητας και της μοναδικότητας του προ-
ϊόντος τόσο σε ερευνητικό όσο και σε προωθητικό
επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την τελευταία
δεκαετία έχουν δημοσιευτεί γύρω στις 100 μελέ-
τες για το ελληνικό μέλι και πλέον των 1.500 για το
μέλι της Νέας Ζηλανδίας, Manuka. 

O παράγοντας μοναδικότητας 
Manuka (UMF)

Πολλοί καταναλωτές ανά τον κόσμο παίρνουν όρ-
κο στις ιαματικές ιδιότητες που έχει το μέλι της Νέας
Ζηλανδίας που φτιάχνεται μέσα σε μερικές μόλις
εβδομάδες από το νέκταρ του φυτού Manuka. Προτεί-
νεται όχι μόνο για κατανάλωση, αφού η ήπιας έντασης
γλυκάδα του σε συνδυασμό με τα γήινα αρώματα ξη-
ρών καρπών και την πικρή επίγευση το κάνουν να ξε-
χωρίζει από τα συμβατικά μέλια, αλλά και για τη φρον-
τίδα εξωτερικών πληγών, όπως έκαναν οι Maori, οι γη-
γενείς της Νέας Ζηλανδίας. Το παράδοξο είναι ότι δεν
υπάρχουν κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν τις
ιδιότητες αυτές. Υπάρχει όμως ο λεγόμενος «παρά-
γοντας μοναδικότητας Manuka (UMF) που αφορά στην
ουσία μεθυλογλυοξάλη, η οποία δεν εντοπίζεται σε άλ-
λους τύπους μελιού.

Το βάζο των 230 γραμμαρίων 
στα 3.000 ευρώ

Με τη συνολική παραγωγή να χωράει μέσα σε μό-
λις 200 βάζα, το μέλι της εταιρείας The True Honey Co
πωλείται στα βρετανικά Harrods σε τιμή 3.000 ευρώ
περίπου ανά συσκευασία 230 γραμμαρίων. Το φθηνό-
τερο προϊόν της συγκεκριμένης εταιρείας, φτάνει στον
καταναλωτή σε τιμή 39 ευρώ για την συσκευασία των
250 γραμμαρίων, και αφορά σε μέλι Μanuka μονοποι-
κιλιακό με δείκτη 300+ MGO/  (πιστοποίηση ποιότητας
μελιού Manuka) έναντι 1900+ MGO/33+ UMF, που
έχει το μέλι κορυφαίας ποιότητας, η συνολική αξία του
οποίου φτάνει τα 600.000 ευρώ, όσο δηλαδή μια 12κι-
λη μπάρα χρυσού περίπου.

INFO
39 ευρώ για τη
συσκευασία 250
γραμμαρίων



9

Με αφορμή την επέτειο των
200 χρόνων από την Ελληνική
Επανάσταση, η Βιομηχανία Ζυ-
μαρικών ΗΛΙΟΣ δημιούργησε
ένα πρωτοποριακό, επετειακό
προϊόν, εμπνευσμένο από το
ηρωικό 1821. Μέσα στην επε-
τειακή συσκευασία υπάρχουν
δέκα μοναδικά σχήματα ζυμα-
ρικών, εμπνευσμένα από την
Ελληνική Επανάσταση, που πα-
ραπέμπουν σε ήρωες και σύμ-
βολα του 1821, όπως είναι η
παραδοσιακή ανδρική και γυ-
ναικεία ενδυμασία, το στεφάνι
της δόξας, η περικεφαλαία, το
τσαρούχι, το καράβι και το κα-
νόνι που σηματοδότησαν τους
ένδοξους αγώνες των προγό-
νων μας. Αξίες όπως το θάρ-
ρος, η δημοκρατία και η αλλη-
λεγγύη, άρρηκτα συνδεδεμέ-
νες με την ηρωική εξέγερση
των Ελλήνων παρουσιάζονται
με έναν ευφάνταστο τρόπο. Μι-
κροί και μεγάλοι έχουν τη δυ-
νατότητα να συζητήσουν για τις

ιστορικές μάχες και τα γεγονό-
τα του 1821 ενώ απολαμβά-
νουν ένα υγιεινό και θρεπτικό
γεύμα. Τα καινοτόμα ζυμαρικά
ΗΛΙΟΣ 1821, μέσω μίας σειράς
στοχευμένων ενεργειών θα
βρίσκονται όλο το 2021 σε επι-
λεγμένα σημεία πώλησης. Η
Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ
θα δωρίσει σε 200 βιβλιοθήκες
σε όλη την Ελλάδα, 200 βιβλία
με θέμα την Ελληνική Επανά-
σταση, η οποία αποτέλεσε την
αφετηρία της ίδρυσης του σύγ-
χρονου Ελληνικού Kράτους! Η
Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ,
εστιάζοντας στην υψηλή ποι-
ότητα των πρώτων υλών, τη χα-
ρακτηριστική γεύση, αλλά και
την ευρεία ποικιλία, κυκλοφο-
ρεί συνολικά 20 σειρές προϊόν-
των και περισσότερα από 80
σχήματα ζυμαρικών και παρά-
γει ζυμαρικά από 100% σιμι-
γδάλι σκληρού σιταριού ή άλλα
δημητριακά (όπως όσπρια, δη-
μητριακά, καλαμπόκι κα).

Παραδοσιακό γλυκό του κουταλιού Σταφύλι από την Οικογένεια Χαλβατζή

Επετειακό προϊόν Ήλιος εμπνευσμένο από την Ελληνική Επανάσταση

Ένα παραδοσιακό γλυκό του
κουταλιού από Σταφύλι κυκλο-
φορεί στα ράφια των σούπερ
μάρκετ από την Μακεδονική-Οι-
κογένεια Χαλβατζή σε συσκευα-
σία των 500 γραμμαρίων. 

Το σταφύλι ως βασιλιάς των
φρούτων περιέχει κάλιο,β ιταμί-
νες Α, Β, & C, ενώ περιέχει αντιο-
ξειδωτικές ουσίες που ονομά-
ζονται φλαβονοειδή και θεωρεί-
ται πως συμβάλουν στην πρόλη-
ψη χρονίων νοσημάτων.Η σπιτι-
κή συνταγή της εταιρείας και η
χρονοβόρα διαδικασία που ακο-
λουθεί κατά το στάδιο της παρα-
γωγής δημιουργούν ένα υψηλής
αξίας γευστικό αποτέλεσμα. Για
την παραγωγή του γλυκού χρησι-
μοποιείται γνήσιο σιρόπι φρού-
του και όχι τεχνητά αρωματισμέ-
νο ή χρωματισμένο. Ταυτόχρονα
η χειρωνακτική διαδικασία δια-
λογής εξασφαλίζει πως σε κάθε
βάζο υπάρχουν ολόκληρα κομ-
μάτια φρούτου και όχι υπολείμ-
ματα.
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Ένα καινοτόμο προϊόν από μαστίχα
είναι διαθέσιμο στην αγορά από τη ME-
DITERRΑ, τη θυγατρική εταιρεία της
Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου που,
από την ίδρυση της το 2002, αποτελεί το
σημαντικότερο μηχανισμό προβολής και
marketing της Χιώτικης Μαστίχας.

Πρόκειται για τον κωδικό Υποβρύχιο
μους μαστίχα Mastiha Shop που είναι
διαθέσιμο σε συσκευασία των 200
γραμμαρίων. Πρόκειται για μια καινοτό-
μο συνταγή υποβρυχίου σε μορφή μους
που σερβίρεται σαν κλασσικό υποβρύ-
χιο με παγωμένο νερό. Παράλληλα,
τρώγεται σαν κρέμα ή χρησιμοποιείται
σαν επικάλυψη σε μπισκότα και κέικ.
Μπορεί επίσης να αντικαταστήσει την
κρέμα σε τάρτες, μιλφέιγ ή τούρτες. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι το εν λόγω προ-
ϊόν δεν κολλάει στο κουταλάκι ή στο πο-
τήρι σαν το κλασσικό υποβρύχιο. Η εται-
ρεία αναπτύσσει συνδυασμένες δρα-
στηριότητες λιανικής και χονδρικής πώ-
λησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και
παραγωγικές δραστηριότητας στην
έδρα της στη Χίο.

Λουκούμια ΑΤΤΙΚΗ με μέλι και καρύδια

Υποβρύχιο μους μαστίχα Mastiha Shop

Τα λουκούμια ΑΤΤΙΚΗ με μέλι και καρύδια έχουν τη γλυκύτητα του ελληνικού μελιού και την ιδιαίτερη γεύση των ξηρών καρ-
πών από τα καρύδια. Με το έντονο άρωμα και τη βελούδινη υφή τους, φέρνουν την παράδοση στην καθημερινότητά μας. Απο-
λαύστε τα λουκούμια με μέλι και καρύδια με την πλούσια γεύση να σας ξυπνούν γλυκές μνήμες. Είναι διαθέσιμα σε συσκευασία
των 460 γραμμαρίων.  Από το 1928 μέχρι σήμερα η εταιρεία είναι προσηλωμένη στους στόχους της και αφοσιωμένη στους αν-
θρώπους της, για να συνεχίσει να παράγει, με το ίδιο αμείωτο πάθος, αγάπη και μεράκι, το μέλι που αγάπησε όλη η Ελλάδα. Με
γνώμονα την αγνότητα, την τεχνογνωσία και τις παραδοσιακές αξίες του τόπου μας, εκτός από το αγαπημένο μέλι, δημιουργεί
και μία σειρά εξαιρετικών ελληνικών προϊόντων σε ποιότητα και γεύση.
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Οι μπάρες πρωτεΐνης της εταιρείας
Jannis δημιουργήθηκαν με πλήρη
αφαίρεση της ζάχαρης και αντικατά-
στασή της με φυτικές ίνες, χωρίς τη
χρήση γλυκαντικών. Το συστατικό που
επιλέχθηκε, το εκχύλισμα της ρίζας κι-
χωρίου, είναι ένα δημοφιλές προβιοτι-
κό, που σύμφωνα με αναφορές από
αξιόπιστους επιστήμονες, έχει πολύ
σημαντικά οφέλη. Πρόκειται για προ-
ϊόντα πραγματικά πλούσια σε πρωτεΐ-
νες και φυτικές ίνες. Η περιεκτικότητα
σε αλάτι είναι πολύ χαμηλή και δεν
έχουν προστεθεί συντηρητικά. Είναι
κατάλληλες για κατανάλωση από χορ-
τοφάγους, χωρίς λακτόζη και γαλακτο-
κομικά παράγωγα, εξαιρετικά υγιεινές
και επιπλέον νόστιμες. Είναι διαθέσι-
μες σε διαφορετικούς γευστικούς συν-
δυασμούς μεταξύ των οποίων και ο τύ-
πος με φράουλα και ράσμπερι. Αποτε-
λούν ένα κατάλληλο υγιεινό σνακ που
ακολουθεί τις σύγχρονες διατροφικές
τάσεις. Διατίθεται σε συσκευασία των 3
τεμαχίων.

Παστέλι Ανώγι με κράνμπερι και κάσιους

Μπάρες πρωτεΐνης από την εταιρεία Jannis

Το παστέλι Ανώγι με κράνμπερι και κάσιους αποτελεί ελληνικό χειροποίη-
το προϊόν χωρίς προσθήκη ζάχαρης που περιέχει φυσικά σάκχαρα. Παράγεται
από αναποφλοίωτο σουσάμι, μέλι, σιμιγδάλι, κάσιους, κράνμπερι, ινδική κα-
ρύδα και λεμόνι και είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες των 35gr και 70gr. Είναι
ένα υγιεινό σναψκ που απευθύνεται σε κάθε ηλικιακή ομάδα, καθώς πρόκει-
ται για ένα χειροποίητο παραδοσιακό γλυκό από την Κέα. Το παστέλι , φτιαγμέ-
νο και επηρεασμένο από την Κέα με την αρχαία παράδοση στη μελισσοκομία
είναι βαπτισμένο με πορτοκάλι. Το σουσάμι με το μέλι, σαν συνδυασμός υλι-
κών ήταν γνωστός σε όλη την Ελλάδα από την αρχαιότητα.

Knorr: Νέος
κύβος μανιταριών

Η σειρά κλασικών κύβων της Knorr περι-
λαμβάνει και ένα ζωμό από μανιτάρια. Προ-
σφέρει ιδιαίτερη γεύση σε πιάτα όπως το ρι-
ζότο, τα μακαρόνια και τα λαχανικά και είναι
κατάλληλο για vegans. Το προϊόν δεν περιέ-
χει γλουτένη, παράγεται χωρίς συντηρητικά
και χωρίς τεχνητές χρωστικές, ενώ κυκλο-
φορεί σε συσκευασία των 10 τεμαχίων. Τα
προϊόντα Knorr διατίθενται στην αγορά από
την Unilever. H σειρά περιλαμβάνει αρκετά
καινοτόμα προϊόντα που προσφέρουν έτοι-
μες, γρήγορες λύσεις υψηλής ποιότητας. 




