
Καθημερινό Ψηφιακό Newsletter

Τ α λειτουργικά τρόφιμα
έχουν κάνει την εμφάνισή
τους ήδη στην ελληνική αγο-

ρά και όλα δείχνουν ότι θα αποτε-
λέσουν το μέλλον της βιομηχανίας
τροφίμων. Πρόσφατα μάλιστα έγι-
νε γνωστό ότι επιδόρπια παγωτού,
με πρώτη ύλη το ρύζι και τα υπο-
προϊόντα του σχεδιάζονται στη βά-
ση καινοτόμου συνταγής, που ανα-
πτύσσεται στο πλαίσιο του έργου
«RiceCream». Στόχος είναι η βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής ευαίσθη-
των ομάδων του πληθυσμού, που
είτε παρουσιάζουν δυσανεξία στη

λακτόζη και τις πρωτεΐνες γάλα-
κτος, είτε έχουν αυτοάνοσα νοσή-
ματα. Το έργο χρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα «Ερευνώ- Δημιουρ-
γώ - Καινοτομώ» της Γενικής Γραμ-
ματείας Έρευνας και Καινοτομίας
του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και υλοποιείται από το
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και
Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ
Δήμητρα, σε συνεργασία με τη βιο-
μηχανία Ιωάννου Ζαχαροπλαστι-
κή, την εταιρεία συμβούλων Ergo-
planning και το διαπιστευμένο ερ-
γαστήριο αναλύσεων QLAB. «Στό-

χος είναι να καταστεί εφικτή η δυ-
νατότητα δημιουργίας τροφίμων,
που δεν θα περιέχουν καθόλου γα-
λακτοκομικά προϊόντα, ούτε και
λακτόζη (dairy free και lactose
free), ενώ παράλληλα θα καλύ-
πτουν τις απαιτήσεις ατόμων που
έχουν αποκλείσει από τη διατροφή
τους την κατανάλωση ζωικών προ-
ϊόντων, όπως των vegans ή ανθρώ-
πων που νηστεύουν», επισήμανε ο
διευθυντής ερευνών του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ, Δρ. Δημήτρης Κατσαν-
τώνης, επιστημονικά υπεύθυνος
του έργου «RiceCream».   
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Στα «σκαριά» καινοτόμο 
παγωτό από ρύζι 



Τη λειτουργία του Wolt
Market εγκαινίασε στην
ελληνική αγορά η φιλανδική
startup Wolt συνεχίζοντας τη
δυναμική της ανάπτυξη στην
Ελλάδα, όπου έχει ιδρύσει
την Wolt Market Greece.

Σ ύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση, η έναρξη της λειτουργίας
του Wolt Market σηματοδοτεί

την είσοδο της εταιρίας στην αγορά
της λιανικής με ένα νέο μοντέλο αγο-
ρών που θα καλύ-
ψει τη διαρκώς αυ-
ξανομένη ανάγκη
των καταναλωτών
για άμεση παράδο-
ση των προϊόντων
και μεγάλη γκάμα
διαθέσιμων επιλο-
γών.

Σημειώνεται ότι
η Ελλάδα θα είναι η
πρώτη χώρα εκτός
Φινλανδίας που η
Wolt εφαρμόζει αυ-
τό το μοντέλο και η
ελληνική αγορά θα
αποτελέσει οδηγό
για την περαιτέρω
ανάπτυξη του Wolt Μarket σε άλλες
χώρες.

Τα dark store

Αναπτύσσοντας ένα δίκτυο dark
store, τα οποία συνδυαστικά με την τε-
χνολογική υπεροχή της εφαρμογής
στη δρομολόγηση των παραγγελιών
και το μεγάλο δίκτυο συνεργατών δια-
νομής που έχει αναπτύξει, η Wolt θα
παραδίδει τα ψώνια 7 ημέρες την
εβδομάδα εξυπηρετώντας τους κατα-
ναλωτές έως και αργά το βράδυ. Η
υπηρεσία θα είναι εξαρχής διαθέσιμη
για μεγάλο μέρος της Αθήνας και στα-
διακά θα επεκταθεί με στόχο την πλή-
ρη κάλυψη του λεκανοπεδίου.

Στα ηλεκτρονικά ράφια του Wolt
Market έχει τοποθετηθεί μια ευρεία
γκάμα προϊόντων από 2000 κωδι-
κούς, που καλύπτει όλες τις ανάγκες
της εβδομάδας όπως: τρόφιμα, φρέ-
σκα φρούτα και λαχανικά προς ζύγι-
ση, συσκευασμένα προϊόντα όπως τυ-
ριά, αλλαντικά και κρέας, αλλά και εί-
δη προσωπικής υγιεινής, καθαριστι-

κά, χαρτικά και πολλά ακόμα.

Οι περιοχές που εξυπηρετεί

Οι παραδόσεις γίνονται κάθε μέρα
από τις 09.00 έως τις 00.00. Παρέχει
δυνατότητα προγραμματισμού πα-
ραγγελίας και Live tracking παραγγε-
λίας ενώ οι περιοχές που εξυπηρε-
τούνται είναι: Αγ. Δημήτριος, Αγ. Νι-
κόλαος, Αγ. Παντελεήμονας, Αιγά-
λεω, Ακρόπολη, 'Αλιμος, Αμπελόκη-
ποι, Βύρωνας, Γκάζι, Δάφνη, Ζωγρά-
φου, Ηλιούπολη, Κ. Πατήσια, Καισα-
ριανή, Καλαμάκι, Καλλιθέα, Καρέας,

Κολωνάκι, Κυψέ-
λη, Μοναστηράκι,
Μοσχάτο, Ν.
Σμύρνη, Νέος Κό-
σμος, Ομόνοια, Π.
Φάληρο, Πετρά-
λωνα, Ρέντη, Σε-
πόλια, Σύνταγμα,
Ταύρος, και Ψυρ-
ρή.

O Δημήτρης
Καρέλος, γενικός
διευθυντής της
Wolt για Ελλάδα,
Κύπρο και Μάλτα
δήλωσε σχετικά:
«Με το Wolt Mar-
ket, αξιοποιήσα-

με την τεχνολογία και την εμπειρία της
Wolt για να δημιουργήσουμε μια νέα
κατηγορία market. Δίνουμε τη δυνα-
τότητα στους πελάτες μας να έχουν
όλα τα ψώνια της εβδομάδας μέσα σε
λίγα λεπτά στην πόρτα τους ή -αν προ-
τιμούν- να προγραμματίσουν να τα
παραλάβουν την ώρα και τη μέρα που
τους εξυπηρετεί. Στόχος μας είναι οι
πελάτες μας να παίρνουν τα ψώνια
τους εύκολα και γρήγορα και να μην
ανησυχούν αν θα ξοδέψουν πολύ
χρόνο στο σούπερ μάρκετ ή αν θα το
προλάβουν ανοιχτό».

Επιδόρπια παγωτού, με
πρώτη ύλη το ρύζι και τα
υποπροϊόντα του σχεδιά-
ζονται στη βάση καινοτό-
μου συνταγής, που ανα-
πτύσσεται στο πλαίσιο του
έργου «RiceCream». Στό-
χος είναι να καταστεί εφι-
κτή η δυνατότητα δημιουρ-
γίας τροφίμων, που δεν θα
περιέχουν καθόλου γαλα-
κτοκομικά προϊόντα, ούτε
και λακτόζη, ενώ παράλλη-
λα θα καλύπτουν τις απαι-
τήσεις ατόμων που έχουν
αποκλείσει από τη διατρο-
φή τους την κατανάλωση
ζωικών προϊόντων.

Θύμιος Κτενίδης 
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Editorial

INFO
2000 οι κωδικοί προϊόντων
του Wolt Market
7 ημέρες την εβδομάδα η
εξυπηρέτηση των
καταναλωτών
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Με στόχο, αφενός την προ-
στασία της δημόσιας υγείας και
αφετέρου την απρόσκοπτη συνέ-
χιση της λειτουργίας του λιανεμ-
πορίου, μέλη της Διοίκησης του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, με επικεφαλής τον Πρό-
εδρο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, θα
βρεθούν σήμερα, 5 Απριλίου,
πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας
της αγοράς, δίπλα στους κατα-
στηματάρχες, τους εργαζόμε-
νους και τους καταναλωτές δια-
νέμοντας μάσκες και αντισηπτικά
στις εμπορικές επιχειρήσεις του
κέντρου της Αθήνας.

Η δράση πραγματοποιείται σε
συνεργασία με την Περιφέρεια
Αττικής, και στη διανομή, θα δώ-
σουν το «παρών» ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Άδωνις Γεωργιάδης, ο Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθα-
νάσης και ο Περιφερειάρχης Ατ-
τικής κ. Γιώργος Πατούλης.

Διανομή υγειονομικού υλικού στην Ερμού

Επιμελητήριο Ζακύνθου: Ο Δήμος
απαξιώνει τους επιχειρηματίες

Την παντελή αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους επιχειρημα-
τίες της Ζακύνθου και την άρνησή της να εφαρμόσει τις νομοθετημένες και
χρηματοδοτούμενες, εκπτώσεις τελών και λοιπές ελαφρύνσεις, παράλληλα,
με ανυπαρξία εφαρμογής δράσεων και ενεργειών τόνωσης του επιχειρηματι-
κού κόσμου καταγγέλλει το Επιμελητήριο Ζακύνθου.

“Ο λαβωμένος επιχειρηματικός κόσμος του νησιού απαιτεί συνεργασία
όλων μας, γρήγορα αντανακλαστικά, αποτελεσματικότητα, άμεση εφαρμογή”
αναφέρει η διοίκησή του.

Επιμελητήριο 
Κέρκυρας: Ψηφοφορία
μετά τις παραιτήσεις

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας προχώρησε
σε ψηφοφορία για εκλογή Α’ Αντιπροέδρου
και Οικ. Επόπτη της Διοικητικής Επιτροπής,
στη θέση του Νίκου Χειρδάρη και του Σπύ-
ρου Σιμάτη που πρόσφατα παραιτήθηκαν.
Εξελέγησαν ο Στέφανος Μέξας Α’ Αντιπρό-
εδρος και η Αγγελική Αυλωνίτη Οικ. Επό-
πτης.
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Ολοκληρώθηκε το έργο ψηφιακής
εποπτείας για την «Πίνδος»

H Algosystems ολοκλήρωσε με
επιτυχία το έργο ψηφιακής
εποπτείας και διαχείρισης όλων των
ψυχόμενων χώρων της
εφοδιαστικής αλυσίδας του
Αγροτικού Πτηνοτροφικού
Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Η
ΠΙΝΔΟΣ», σε 19 σημεία συνολικά σε
όλη την Ελλάδα.

Σ τόχος του έργου είναι η εξασφάλιση στα-
θερών θερμοκρασιών σε ψυχόμενους
χώρους και η άμεση ενημέρωση για

αποκλίσεις, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο
την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων
«ΠΙΝΔΟΣ», σύμφωνα με τους κανονισμούς
HACCP και τον ΕΦΕΤ.

Η διαδικασία
Το έργο, το οποίο υλοποιήθηκε πάνω από

δίκτυο DMVPN, περιλαμβάνει κατ’ αρχήν τη με-
λέτη, την εγκατάσταση, τον προγραμματισμό
και την υποστήριξη συλλογής θερμοστοιχείων
με χρήση PLCs της Schneider Electric ανά ση-
μείο παρακολούθησης και καταγραφής θερμο-
κρασιών.

Στη συνέχεια, η συλλογή όλων των δεδομέ-
νων διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών και
η κεντρική διαχείριση, απεικόνιση, έλεγχος και
ενημέρωση σφαλμάτων εξασφαλίστηκε μέσω
συστήματος SCADA της εταιρείας ICONICS.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή είναι
πλήρως επεκτάσιμη, με δυνατότητες διασύνδε-
σης με πλατφόρμες IoT.

Λίγα λόγια για την “Πίνδος”

Το 1958, επτά αγρότες από τον Νομό Ιωαν-
νίνων, με την παρότρυνση του Παγκόσμιου
Συμβούλιου Εκκλησιών, αποφάσισαν να ασχο-
ληθούν με την παραγωγή πουλερικών ως συμ-
πλήρωμα στο εισόδημα τους.

Αυτή ήταν η αρχή για την ίδρυση του ΑΠΣΙ
ΠΙΝΔΟΣ, ενός συνεταιρισμού που έμελλε να
σφραγίσει με το όνομά του την πορεία της ελλη-
νικής πτηνοτροφίας. Και από τότε άλλαξαν πολ-
λά... Τα επτά μέλη αυξήθηκαν σε περισσότερα
από 500, οι δύο εργαζόμενοι ξεπερνούν πλέον
τους 1.200, ενώ η παραγωγή των 5000 κοτό-
πουλων την εβδομάδα ανέρχεται σε 850.000
κοτόπουλα εβδομαδιαίως.

Στην Κοσμηρά Ιωαννίνων, βρίσκεται ένα
από τα πιο σύγχρονα εκκολαπτήρια που υπάρ-
χουν στην περιοχή των Βαλκανίων. Κατασκευά-
στηκε το 1996 και ανακαινίστηκε τα τελευταία
έτη. Έπειτα από τον πρόσφατο εκσυγχρονισμό
των εγκαταστάσεών του και την επέκταση της
δυναμικότητας του, έχει φτάσει να εκκολάπτει
1.200.000 αυγά την εβδομάδα και περισσότερα
από 60.000.000 αυγά ετησίως.

Η παραγωγή καλύπτει τις ανάγκες του ΑΠΣΙ
ΠΙΝΔΟΣ, ενώ γίνονται και εξαγωγές σε γονιμο-
ποιημένα αυγά για εκκόλαψη και σε νεοσσούς,
σε χώρες των Βαλκανίων και στην Κύπρο.

INFO
1958: Η αρχή για 
την ίδρυση του 
ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ
850.000 κοτόπουλα
παράγονται
εβδομαδιαίως
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Aνώτατες διακρίσεις 
για τα προϊόντα Πιτταρά

Με δυο συνεχόμενες χρονιές
υψηλών διακρίσεων, τα προϊόντα
Πιτταρά αποδεικνύουν την έμπρακτα
την εξαιρετική ποιότητα και γεύση
τους.

Α ναφερόμενος στην φιλοσοφία της επι-
χείρησής του ο ίδιος επισημαίνει ότι δί-
νει βαρύτητα στην παραγωγή προϊόν-

των ποιότητας με προστιθέμενη αξία και έχει ως
στόχο να σταθεί με αξιώσεις απέναντι στους πα-
ραδοσιακούς και μεγάλους παραγωγούς γρα-
βιέρας Νάξου.

Η επιχείρηση αποφάσισε να καθετοποιήσει
την διαδικασία παραγωγής της από τις ζωοτρο-
φές και την γαλακτοπαραγωγή έως το τελικό
προϊόν, ούτως ώστε να μην διατηρεί εξάρτηση
από τρίτους και να ελέγχει πλήρως την ποιότητα
και το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας.
«Επιδίωξή μας είναι να παράγουμε ποιοτικά
προϊόντα» αναφέρει ο κ. Πιτταράς.

Τα βραβεία
Στα Mediterranean Taste Awards 2020 τα

προϊόντα Πιτταρά αξιολογήθηκαν με 2 χρυσά
και 2 ασημένια βραβεία. Τα εν λόγω προϊόντα
είναι:  

Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ 12μηνης ωρίμανσης
Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ
Μυζήθρα Γλυκιά Νάξου και
Ξινοτύρι φρέσκο Νάξου
Οι διακρίσεις συνεχίστηκαν και φέτος με την

αξιολόγηση του 2021 (MTA Excellent Taste

Awards 2021) να δείχνει ότι και τα πέντε προ-
ϊόντα από το τυροκομείο Πιτταρά που αξιολογή-
θηκαν ήταν άξια βράβευσης.  

Η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ 12μηνής ωρίμαν-
σης μετά από ομόφωνη απόφαση απέσπασε
πλατινένιο βραβείο γεύσης.

Η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ απέκτησε το δεύτε-
ρο χρυσό βραβείο της.

Η Γραβιέρα σε μπαστούνι βραβεύτηκε επί-
σης με χρυσό.

Το Σκληρό τυρί Νάξου σαγανάκι με γεύση
μπούκοβο και γεύση ρίγανη τιμήθηκαν με
μπρούτζινα βραβεία.

Το τυροκομείο Πιτταρά

Η πρότυπη κτηνοτροφική μονάδα ξεκίνησε
το 1970 και σήμερα αποτελεί την μεγαλύτερη
κτηνοτροφική μονάδα στο Αιγαίο. Από το 2008
το τυροκομείο Πιτταρά στο Κορωνοχώρι της
Νάξου δημιουργεί εκλεκτά παραδοσιακά προ-
ϊόντα με 100% δικά του ζώα που έχουν τραφεί
με ζωοτροφές αρίστης ποιότητας. Συστατικά
της ποιότητάς του είναι η διασφάλιση των κανό-
νων υγιεινής σε συνδυασμό με τη χρήση της
σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και η προσή-
λωση στις παραδοσιακές μεθόδους παρα-
σκευής σε συνδυασμό με τη γνώση και το μερά-
κι σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Τα εξαιρετικά γαλακτοκομικά προϊόντα που
παράγονται στην μονάδα και διατίθενται στη
αγορά είναι τα εξής: γραβιέρα, μυζήθρα γλυκιά,
ξινομυζήθρα, κεφαλοτύρι Αρσενικό, ξινότυρο
και βούτυρο.

INFO
1970: Το ξεκίνημα 
της πρότυπης
κτηνοτροφικής
μονάδας
8 τα προϊόντα 
που παράγει
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Κρασιά του EΟΣ Σάμου στα... 
διαμάντια των διεθνών βραβείων

Στην «κοσμηματοθήκη» των
διεθνών χρυσών βραβείων, με τα
οποία έχει τιμηθεί για τα εξαίρετα
κρασιά του ο Συνεταιρισμός της
Σάμου, προστέθηκαν δύο ακόμη...
διαμάντια.

Δ ιαμαντένια βραβεία και τιμητικές διακρί-
σεις απέσπασαν τα λευκά, ξηρά, μοσχά-
τα κρασιά «Μοσχάτο Άσπρο» και «Ψη-

λές Κορφές»  του ΕΟΣ Σάμου στον 15ο διεθνή
διαγωνισμό Femmes et Vins du Μonde Conco-
urs International 2021 που διεξήχθη στο Μονα-
κό.

Οι διακρίσεις
Συγκεκριμένα, το «Μοσχάτο Άσπρο» έκλε-

ψε τόσο τις εντυπώσεις των κριτών του διαγωνι-
σμού ώστε απέσπασε με υψηλή βαθμολογία το
medallie «Diamant» και την τιμητική διάκριση
«Τrophee Admirable». Είναι το δεύτερο «δια-
μάντι» που λαμβάνει το συγκεκριμένο κρασί,
καθώς στον ίδιο διαγωνισμό το 2019, είχε χα-
ρακτηριστεί ως το 2ο καλύτερο κρασί της διορ-
γάνωσης και το πρώτο καλύτερο μεταξύ των ξη-
ρών λευκών από εκείνα που συμμετείχαν τη
χρονιά εκείνη στο 13ο Concours International.

Οι ονομαστές «Ψηλές Κορφές», το εκλεκτό
λευκό ξηρό κρασί από τους καλύτερους ορει-
νούς αμπελώνες της Σάμου, απέσπασε κι αυτό
δικαίως το δικό του «Diamant» στη List de Vins
Mention Honorifique. Η αναμφισβήτητη ποι-
ότητά του αλλά και τα φρουτώδη κι ανθώδη του
αρώματα, το έχουν άλλωστε τοποθετήσει στην

κορυφή της προτίμησης του καταναλωτικού
κοινού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερι-
κό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ, στον
15ο διαγωνισμό «Femmes et Vins du Monde»,
έστειλε προς αξιολόγηση μόνο αυτά τα δύο
κρασιά, ως αντιπροσωπευτικά δείγματα της ποι-
κιλίας «Άσπρο Μικρόρωγο Μοσχάτο Σάμου»
και του τρόπου που αυτή η εκπληκτική ποικιλία
βρίσκει την ποιοτική της έκφρασή της και σε ξη-
ρό κρασί.

Ο διαγωνισμός

Θυμίζουμε πως, με δύο διαμαντένια βρα-
βεία έχει τιμηθεί από τον ίδιο διαγωνισμό και το
εκλεκτό, παλαιωμένο γλυκό κρασί του ΕΟΣ Σά-
μου, το Samos Anthemis. To πρώτο του «δια-
μάντι», το πήρε στο διαγωνισμό του 2011 και το
δεύτερο, στο διαγωνισμό του 2019.

Στο διεθνή αυτό διαγωνισμό δοκιμάζονται
κρασιά αποκλειστικά από γυναίκες - κριτές, οι
οποίες θεωρούνται ειδήμονες σε παγκόσμια
κλίμακα για την οινολογία, το κρασί, τον οινικό
τουρισμό και τη γαστρονομία ενώ τα κριτήρια
αξιολόγησης είναι πολύ αυστηρά και αδιάβλη-
τα.

Οι τιμητικές αυτές διακρίσεις για τα κρασιά
του Συνεταιρισμού αποτελούν την επιβράβευ-
ση του κόπου των αμπελοκαλλιεργητών-μελών
του, που συνεχίζουν ακάματα την οικογενειακή
παράδοση στα πατρογονικά τους αμπελάκια αλ-
λά και την τεχνογνωσία και εξειδίκευση των οι-
νολόγων του ΕΟΣ Σάμου, που «δημιουργούν»
κρασιά-κοσμήματα.

INFO
1934: Το έτος ίδρυσης
του ΕΟΣ Σάμου
2.200 τα φυσικά 
μέλη του
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Το μήλο, έχει λίγες θερμίδες, ενισχύει το
ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθάει τη λει-
τουργία του εντέρου. Το αποξηραμένο μήλο
4G έχει αυθεντική γεύση 100% καθώς είναι
φυσικό χωρίς ζάχαρη και συντηρητικά. Tο
μήλο 4G κυκλοφορεί στις εξής μορφές: fla-
kes μήλου, τρίμμα μήλου και ροδέλα μήλου.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για να χρησιμο-
ποιθεί σε όλα τα γεύματα, όπως για παρά-
δειγμα να δώσει ο καταναλωτής επιπλέον
γεύση και ενέργεια στα δημητριακά με μια
κουταλιά flakes μήλου 4G , στις σαλάτες, στα
γλυκά και σε άλλες παρασκευές. Είναι δια-
θέσιμο σε συσκευασία των 70 γραμμαρίων
και είναι κατάλληλο για δίαιτες ή για όσους
ακολουθούν μια πιο υγιεινή διατροφή. Η
εταιρία 4G ιδρύθηκε το 2015, στο Μαυρο-
δένδρι Κοζάνης. Δραστηριοποιείται και πρω-
τοπορεί στον κλάδο της παραγωγής αποξη-
ραμένων φρούτων, λαχανικών και εδωδί-
μων φυτών. Συμβαδίζοντας με τους ρυθ-
μούς εξέλιξης της εποχής μας και τις αλλα-
γές στις διατροφικές μας συνήθειες παρα-
σκευάζονται τα προϊόντα που προσφέρει
απλόχερα η Ελληνική γη, ακολουθώντας
ταυτόχρονα τη γαστρονομική παράδοση.

Φυσικός χυμός Aloe Vera

Αποξηραμένο μήλο από την εταιρεία 4G

Η εταιρεία “Aloe Vera – Hellas Ltd” διαθέ-
τει στο χαρτοφυλάκιό της ένα Φυσικό χυμό
ΑΛΟΗΣ με περιεκτικότητα 90% σε βιολογική
γέλη (GR-BIO-01) από πιστοποιημένα φυτά
ποικιλίας Barbadensis miller, σε γυάλινο
μπουκάλι των 500ml και του 1lt. Το προϊόν εί-
ναι χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με στέβια και
ελαφρύ άρωμα λεμονιού για εύγευστη πόση.
Το σύνολο των ευεργετικών συστατικών που
περιέχει, καθιστούν την αλόη βέρα ένα από τα
πιο αποτελεσματικά φυσικά προϊόντα καθαρι-
σμού και αποτοξίνωσης του οργανισμού.
Μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της πέψης
και να απαλλάξει το σώμα από κάθε περιττή
και βλαβερή ουσία.

Η αλόη βέρα, το όμορφο αυτό παχύ φυτό,
έχει ιστορία αιώνων και προσφέρει ένα ευρύ
φάσμα ιδιοτήτων οι οποίες θεραπεύουν το
σώμα, τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά.
Παρέχει ενέργεια και αντοχή, ενισχύει το ανο-
σοποιητικό και πεπτικό σύστημα και βοηθά
στην αναγέννηση του δέρματος. Τα κατα-
πραϋντικά βότανα, όπως ο χυμός της αλόης
βέρα, μπορούν να επιβραδύνουν τις φλεγμο-
νές και να βοηθήσουν στην αναδιάταξη της
ανοσολογικής αντίδρασης για να αποφευχ-
θούν αυτές οι παθήσεις.



Το θυμαρίσιο μέλι Asterios είναι
διαθέσιμο σε συσκευασία των 280γρ.
και 750γρ. και προέρχεται κατευθείαν
από το υπέροχο Αιγαίο. Το θυμαρίσιο
μέλι που προσφέρει η Asterios κρύβει
μέσα στο κεχριμπαρένιο χρώμα του όλη
την ομορφιά των ελληνικών νησιών,
του ήλιου και της θάλασσας. Με υπέρο-
χη, δυνατή, γεύση και μεθυστικά αρώ-
ματα, έρχεται να ταξιδέψει τον κατανα-
λωτή με τον πιο απολαυστικό τρόπο. Η
προσεκτική επιλογή σε εξαιρετικής ποι-
ότητας θυμάρια προσφέρει όχι μόνο
ένα πεντανόστιμο τρόφιμο αλλά και
έναν πολύτιμο και αξιόπιστο σύμμαχο
για την υγεία. Επιστημονικές έρευνες
έχουν αποδείξει ότι το μέλι θυμαριού εί-
ναι κατάλληλο για να σας βοηθήσει σε
αρκετές ασθένειες και προβλήματα
υγείας. Μπορεί να καταπολεμήσει
φλεγμονές και βοηθά στις παθήσεις του
ανώτερου αναπνευστικού. Ειδικά σε
περίπτωση κάποιου κρυολογήματος,
καταπραΰνει τον λαιμό και κάνει τον
βήχα να υποχωρήσει.

Χυμός ροδιού από την εταιρεία Αρκαφροìζ

Θυμαρίσιο μέλι Asterios

Η εταιρεία Αρκαφροìζ επιθυμών-
τας να διατηρήσει όλες τις ευεργετι-
κές ιδιότητες του ροδιούì, παρα-
σκευάζει ένα χυμόì με τη μέθοδο cold
press (ψυχρής έκθλιψης). Η μεìθοδος
cold-press που χρησιμοποιείται επι-
τρεìπει στο χυμοì να διατηρειì οìλα
του τα θρεπτικαì συστατικαì και τις αν-
τιοξειδωτικεìς του ουσιìες, εγγυαìται
την φρεσκαìδα, το πραγματικόì κόκκι-
νο χρώμα και την υψηληì συγκεìντρω-
ση σε βιταμιìνες, μέταλλα και εìνζυμα
του φρουìτου. Ο χυμός ροìδι ειìναι
πλουìσιος σε βιταμιìνες (Α, C, Ε, φυλ-
λικοì οξυì), σίδηρο, κάλιο και φυτικές
ίνες, ενώì είναι χαμηλής περιεκτικό-
τητας σε θερμίδες. Προσφέρει πέρα
απόì την ευχάριστη γεύση του, ένα
πληìθος θρεπτικωìν συστατικωìν, ικα-
νωìν να θωρακιìσουν την αìμυνα του
οργανισμουì, προσφεìρονταìς μας
εìναν ισχυροì συìμμαχο της υγειìας. Η
Αρκαφροìζ αποτελεί μια οικογενειακή
επιχείρηση που ασχολείται με την πα-
ράγωγη, αποθήκευση, επεξεργασία
και διακίνηση φρούτων και άλλων
τροφίμων από το 1969.
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H οικογένεια των αγαπημένων Soft Kings της Αλλατίνη εμπλουτίζεται με τη νέα σειρά Soft Kings Βρώμης σε δύο απολαυστικές
γεύσεις: Πορτοκάλι & Dark Chocolate Chunks και Μπανάνα & Dark Chocolate Chunks. Μία νέα επιλογή, που δίνει το απαραίτητο bo-
ost ενέργειας στο πρωινό αλλά και σε κάθε στιγμή της ημέρας. H σειρά μαλακών μπισκότων Soft Kings Βρώμης περιέχει νιφάδες
βρώμης και είναι πηγή φυτικών ινών με αξεπέραστη γεύση που συνδυάζει απόλαυση και ισορροπία. Παράλληλα, στη σειρά μπισκό-
των ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΓΕΜΑΤΑ! & τραγανά προστίθεται μια ακόμα ξεχωριστή γεύση, Gianduja Chocolate tales, η οποία συμπληρώνει τις
υπάρχουσες γεύσεις Strawberry Secret, Vanilla Dream και Orange Blossom. Τραγανά μαύρα μπισκότα με έντονη γεύση κακάο και
πλούσιες μοναδικές γεμίσεις, που προσφέρουν δυνατούς γευστικούς συνδυασμούς, αλλά και εντυπωσιακές χρωματικές αντιθέσεις.

Nέες γεύσεις μπισκότων Αλλατίνη

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Stalia

Το Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Stalia κατάγεται από τη Μεσσηνία. Ο καρπός
συλλέγεται παραδοσιακά με τα χέρια. Ελαιοποιείται άμεσα σε 12 ώρες από την
συγκομιδή με ψυχρή έκθλιψη απολύτως ελεγχόμενα και με σύγχρονες μεθό-
δους και συνθήκες. Έτσι μπορεί να προκύψει ένα πλήρως πιστοποιημένο προ-
ϊόν υψηλής ποιότητας. Εμφιαλώνεται και προσφέρεται το εκλεκτό ελαιόλαδο
STALIA σε μια όμορφη συσκευασία από βαμμένη γυάλινη φιάλη σε χάρτινο
κουτί ή με κρεμαστή ετικέτα. Είναι ένα ανώτατης ποιότητας εξαιρετικό παρθέ-
νο ελαιόλαδο με έντονα αρώματα φρούτων και φρεσκάδας και εξαιρετική αρ-
μονία. Συνοδεύει και συνδυάζεται υπέροχα με φρέσκες και πράσινες σαλάτες,
βραστά χόρτα και λαχανικά, ψάρια, κρέατα κ.τ.λ.

Κουλουράκια
Χρυσανθίδης με Ταχίνι

Η εταιρεία Χρυσανθίδης, πιστή στη χρήση
πρώτων υλών ανώτερης ποιότητας συνδύα-
σε το ταχίνι με τοπικό μέλι Θάσου και δημι-
ούργησε ένα νέο premium σνακ υψηλής δια-
τροφικής αξίας. Πρόκειται για τα Κουλουρά-
κια με Ταχίνι που είναι διαθέσιμα στην αγορά
σε συσκευασία των 150 γραμμαρίων. Αν και
ο σπόρος του σουσαμιού είναι ένας από τους
μικρότερους σπόρους της γης, η αξία του θε-
ωρείται από τις μεγαλύτερες καθώς είναι
πλούσιος σε ασβέστιο, βιταμίνες και πολύτι-
μα μέταλλα.




