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Σ υνεχίζονται οι ανακατατά-
ξεις στο οργανωμένο λια-
νεμπόριο της Ελλάδας, με

νέα καταστήματα να ανοίγουν
διαρκώς και στον τομέα των μίνι
μάρκετ και των καταστημάτων
γειτονιάς, ενισχύοντας τη "μάχη"
για τον τζίορ των δισεκατομμυ-
ρίων ευρών.

Πρωταγωνιστής στις εξελίξεις
το τελευταίο διάστημα είναι και ο
ΕΛΟΜΑΣ, καθώς μετά την απο-
χώρηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός,
της BAZAAR και του Αστέρα στα
τέλη του 2020, ετοιμάζεται πλέον
για νέες σημαντικές προσθήκες.

Σε μία προσπάθεια να αντικα-
ταστήσουν τα κενά, οι ιθύνοντες
του ΕΛΟΜΑΣ είχαν σωρεία επα-
φών στην αγορά και το ρεπορτάζ
αναφέρει ότι έχει ήδη υπάρξει
συμφωνία με 8 επισχιερήσεις, για
την προσθήκη των καταστημάτων
τους στο δίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΕΛΟΜΑΣ
φέρεται να έχει προσελκύσει την
αλυσίδα Παυλάκης, με 8 κατα-
στήματα και έδρα το Ρέθυμνο,
την Κουτελιέρης με 7 καταστήμα-
τα και έδρα τη Νάξο, την Κοντα-
ράτος με 3 καταστήματα και έδρα
τη Μύκονο, την Τσισιμοίρης από

τη Ρόδο με ένα κατάστημα, την
AS Agora με 9 καταστήματα και
έδρα τη Λάρισα, τη Μιχαήλ με 6
καταστήματα και έδρα την Καρδί-
τσα, την Πίτσιας με 18 καταστήμα-
τα και έδρα την Κατερίνη, αλλά
και τη Family με 15 καταστήματα
και έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Οι παραπάνω εταιρείες ανα-
μένεται να αποτελέσουν τα 8 νέα
μέλη της ΕΛΟΜΑΣ, με το συνολι-
κό τους τζίρο να ξεπερνάει τα 125
εκατομμύρια ευρώ και να επανα-
φέρει τον Ελληνικό Όμιλο Σού-
περ Μάρκετ σε κομβικό ρόλο
στην αγορά.
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Νέα δεδομένα στον εγχώριο κλάδο των σούπερ μάρκετ



Διεθνής κατάκτηση υψηλής
σπουδαιότητας για την Terra
Creta, με το εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο Grand
Cru ποικιλίας Κορωνέικης,
να λαμβάνει την πρώτη θέση
στον διαγωνισμό Mario
Solinas 2021, στην
κατηγορία «Mild green
fruitiness».

Ο διαγωνισμός Mario Solinas
διοργανώνεται από το Διε-
θνές Συμβούλιο Ελαίας (IOC)

και είναι ο πλέον απαιτητικός διεθνής
διαγωνισμός ελαιόλαδου σήμερα.

Το Grand Cru έλαβε την υψηλότε-
ρη θέση που έχει κατακτήσει ελληνικό
ελαιόλαδο στον συγκεκριμένο διαγω-
νισμό από το 2008.

Ο διαγωνισμός προβλέπει αυστη-
ρή διαδικασία για την λήψη των δειγ-
μάτων και το σφράγισμα δεξαμενής
με πιστοποίηση από συμβολαιογρά-
φο. Τα δείγματα αξιολογούνται από
ομάδα κορυφαίων δοκιμαστών του
Διεθνούς Συμβουλίου Ελαίας γι’ αυτό
και απολαμβάνει πολύ υψηλή ανα-
γνωρισημότητα.

Λίγα λόγια για 
την Terra Creta

Η Terra Creta ιδρύθηκε το 2001
από Κρητικούς με βαθιά γνώση και
μακρά εμπειρία στο χώρο του ελαι-
ολάδου.

Οι πρώτες εγκαταστάσεις μας βρί-
σκονταν στην περιοχή της Σούδας του
νομού Χανίων.Από τα πρώτα της βή-
ματα η Terra Creta  (ή "ΚΡΗΤΙΚΗ ΓΗ"
όπως ήταν η αρχική ονομασία της), εί-
χε εξαγωγικό προσανατολισμό και μια
σταθερή φιλοσοφία βασισμένη στην
ολική ποιότητα και στα υψηλά οργα-
νοληπτικά χαρακτηριστικά των προ-
ϊόντων της..

Ένα από τα πρώτα προϊόντα της
εταιρείας ήταν το Έξτρα Παρθένο
Ελαιόλαδο Π.Ο.Π. Κολυμβαρίου του
νομού Χανίων, το οποίο ακόμα και σή-
μερα είναι γνωστό σε πολλές χώρες
για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποι-
ότητας και γεύσης που διαθέτει. Το
2007 η συνεχώς αυξανόμμενη ζήτη-
ση για τα ποιοτικά προϊόντα μας, δημι-
ούργησε την ανάγκη για τη δημιουρ-

γία πιο σύγχρονων εγκαταστάσεων,
συμπεριλαμβανομμένου ενός ελαι-
οτριβείου για καθετοποιημμένη πα-
ραγωγή και απόλυτο έλεγχο της ποι-
ότητας.

Η Terra Creta σήμερα
Από το 2009 η εταιρεία λειτουργεί

στις νέες ιδιόκτητες και υπερσύγχρο-
νες εγκαταστάσεις της, στην “καρδιά”
του πιο διάσημου ελαιώνα της Κρήτης
στο Κολυμβάρι, δυτικά της Κρήτης. Οι
νέες εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμέ-
νες με υπερσύγχρονες γραμμές πα-
ραγωγής, μεγάλης χωρητικότητας
ανοξείδωτες δεξαμενές αποθήκευ-
σης ελαιολάδου και με έναν από τα
πιο σύγχρονα και πρωτοποριακά ελαι-
οτριβεία. Η δέσμευση της εταιρείας
είναι να παράγει προϊόντα ανυπέρ-
βλητης ποιότητας ακολουθώντας
πάντα στους πιο αυστηρούς διεθνείς
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, με
σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση των
πελατών μας.
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TERRA CRETA: Κορυφαία διάκριση 
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Editorial

INFO
2001: Η ίδρυση 
της Terra Creta

2009: Χρονιά ορόσημο 
για τις νέες εγκαταστάσεις
της εταιρείας

Οι ανακατατάξεις στον κλά-
δο των σούπερ μάρκετ συ-
νεχίζονται, με τον ΕΛΟΜΑΣ
σε ρόλο πρωταγωνιστή των
εξελίξεων, να ετοιμάζεται
να ανακοινώσει την προ-
σθήκη 8 νέων μελών στο δί-
κτυό του. Οχτώ αλυσίδες
από διάφορες γωνιές της
Ελλάδας και με τζίρο άνω
των 125 εκατ. ευρώ, θα αυ-
ξήσουν άμεσα τη δυναμική
του.

Θύμιος Κτενίδης 



Τις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συ-
νεταιρισμού Κηπευτικών « ΗΛΕΙΑΣ ΚΗ-
ΠΟΣ»  στο 6 χλμ Ε.Ο. Πύργου – Πατρών
επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρος Βασι-
λόπουλος, προκειμένου να ενημερωθεί
για το πρόγραμμα δράσεων του συνεται-
ρισμού.

Τον αντιπεριφερειάρχη υποδέχθηκε
ο Δντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Βασίλης Γκούντουβας όπου και τον ενη-
μέρωσε για τα προϊόντα που φέρουν την
σφραγίδα ποιότητας όπως τομάτα, πιπε-
ριά, μελιτζάνα, καρπούζι, πεπόνι, κολο-
κύθι, λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο και
μαρούλι. 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κηπευτι-
κών πιστοποιημένων για καλλιέργεια
ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολο-
γικής γεωργίας «Ηλείας Κήπος» ιδρύθη-
κε το 2011 και  αποτελείται από καλλιερ-
γητές που παράγουν οπωροκηπευτικά. 

Ο κ Βασιλόπουλος μετά την ξενάγη-
σή του στους χώρους παραγωγής τόνισε:
« Πρόκειται για έναν ενεργά δυναμικό
αγροτικό συνεταιρισμό που στόχο έχει

να διασφαλίσει ένα σταθερό αγροτικό ει-
σόδημα στους παραγωγούς μέλη του.
Βρισκόμαστε δίπλα σε  συνεταιριστικές

οργανώσεις που αναδεικνύουν τα τοπικά
χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα
στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας».  
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Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κηπευτικών
«Ηλείας Κήπος» ο Βασιλόπουλος

Συνεταιρισμός Βλαχιώτη: Συμφωνία με ιταλική εταιρεία
Σύμφωνα με τον πρόεδρο

του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Βλαχιώτη, Παναγιώτη Βαρελά, ο
Συνεταιρισμός έκλεισε deal για
πώληση ενός βυτίου (30 τόνοι)
έξτρα παρθένου ελαιόλαδου,
οξύτητας 0,32, στην Ιταλία, στην
τιμή των 3,42 ευρώ το κιλό, που
είναι και η ανώτερη αυτή τη στιγ-
μή στο νομό Λακωνίας.

Για την πορεία της τιμής του
προϊόντος μίλησε και ο γραμμα-
τέας της οργάνωσης κ. Χαρά-
λαμπος Μυλωνάς, τόνισε ότι η
ζήτηση τκαι το ενδιαφέρον για
ελαιόλαδο, είναι εξαιρετικά με-
γάλη. Ο ίδιος εκτιμά πως αυτό
οφείλεται στο σταδιακό άνοιγμα
της αγοράς, αλλά και στα μει-
ωμένα αποθέματα, καθώς επί-
σης στο γεγονός ότι υπάρχει
ανησυχία για την παραγωγή της
επόμενης χρονιάς λόγω των πα-
γετών, μεταξύ άλλων και στην
Ισπανία.
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Στα 11,5 ευρώ κυμάνθηκαν φέτος οι
τιμές στα αμνοερίφια της Κοζάνης, τιμή
αυξημένη κατά 2-3 ευρώ σε σχέση με
πέρυσι. Σε αυτό συνέβαλε αφενός η αύ-
ξηση των εξαγωγών, αφετέρου ο μικρό-
τερος αριθμός μικρών ζώων με αποτέλε-
σμα να υπάρχει έλλειψη σε ντόπια κατσί-
κια και αρνιά.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπω-
λών Κοζάνης, Θωμάς Γκιάτας, εξήγησε
ότι φέτος στην Ιταλία προωθήθηκαν
8.000-11.000 αμνοερίφια, όταν πέρυσι
έφτασαν λόγω περιοριστικών μέτρων
μόνο 3.000 κομμάτια. Ανάλογα στο σφα-
γείο της Κοζάνης πέρυσι σφάχτηκαν
13.000 ζώα για την εσωτερική ζήτηση
και φέτος μόνο 7.000. Η άνοδος της τι-
μής πώλησης του γάλακτος ανάγκασε
πολλούς κτηνοτρόφους στην πώλησή
του και όχι στο μεγάλωμα των μικρών
ζώων. Πέραν αυτών το Πάσχα φέτος
ήταν αργότερα και συνέπεσε και με την
Πρωτομαγιά, οπότε και δημιουργήθηκαν
και περισσότερες ανάγκες για κατανά-
λωση κρέατος που αυξήθηκαν ακόμα
λόγω των μέτρων για την πανδημία του
κορονοϊού.

Αυξήθηκαν οι εξαγωγές στα αμνοερίφια

Ηράκλειο: Χαμηλότερες οι τιμές το φετινό Πάσχα σε φρούτα και λαχανικά
Εμφανώς χαμηλότερες σε σχέση με

τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι τιμές
στα παραδοσιακά οπωροπωλεία του
Ηρακλείου, με τις τιμές να είναι εμφα-
νώς χαμηλότερες σε σχέση με τα προ-
ηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο
του συλλόγου οπωροπωλών, Μιλτιάδη
Χαλκιαδάκη, η πτώση των τιμών σε
φρούτα και λαχανικά φέτος οφείλεται
στην περιορισμένη αγοραστική ζήτηση.

Με την κίνηση να εμφανίζει υποχώ-
ρηση 30 με 40% σε σύγκριση με άλλα
χρόνια, οι τιμές κυμαίνονται σε προσιτά
επίπεδα. Ενδεικτικά, οι άγριες αγγινά-
ρες πωλούνται φέτος προς 3,5 ευρώ το
κιλό. 

Σε ό,τι αφορά στα φρούτα, οι ντό-
πιες φράουλες που έχουν την τιμητική
τους αυτό το διάστημα πωλούνται προς
2 με 2,5 το κεσεδάκι ενώ οι εισαγωγής
είναι φθηνότερες (γύρω στο 1,5 ευρώ).

Από 70 λεπτά ξεκινούν οι τιμές στα
πορτοκάλια και φθάνουν το 1,20 με 1,5
ευρώ για όλα τα εσπεριδοειδή.



Δωρεές από τα Bread Factory

«Δίπλα στους συμπολίτες μας, τόσο σε
τοπικό όσο και συλλογικό επίπεδο,
συνεχίζουν να βρίσκονται τα Bread
Factory στο πλαίσιο οργανωμένων
δράσεων εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης που υλοποιούν στον τομέα
της Υγείας και της Κοινωνίας».

Τ α Bread Factory με αφορμή το Πάσχα, βρέ-
θηκαν για άλλη μια φορά κοντά στην τοπική
Κοινωνία της Λάρισας, μέσω δωρεάς εορ-

ταστικών εδεσμάτων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δή-
μου Λαρισαίων. Τα προϊόντα παρέδωσε η υπεύθυ-
νη του καταστήματος της Λάρισας, κα Αλεξανδρο-
πούλου Μαρία, η οποία δεσμεύτηκε για την συνέ-
χιση της προσφοράς «όπου και όποτε υπάρχει
ανάγκη», τονίζοντας το σημαντικό έργο που επιτε-
λεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Επίσης τα Bread Factory, προσέφεραν προϊόν-
τα τους στην Κιβωτό του Κόσμου, για την κάλυψη
αναγκών διατροφής των παιδιών που διαβιώνουν
στα εννιά σπίτια ολοήμερης φιλοξενίας.

Ενίσχυση των υποδομών υγείας
Τα Bread Factory ολοκλήρωσαν την διαδικα-

σία παράδοσης στο Νοσηλευτικό προσωπικό του
Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Σω-
τηρία» χιλίων στολών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η
διαδικασία παράδοσης από μίας κλίνης ΜΕΘ με
αερόστρωμα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
«Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο» και στο Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, η οποία ανα-

μένεται να ολοκληρωθεί άμεσα.
Στόχος των παραπάνω δωρεών είναι η έμπρα-

κτη ενίσχυση των υποδομών υγείας της χώρας για
την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού,
στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας.

Τα προϊόντα των Bread Factory

Οι περισσότερες ποικιλίες του ψωμιού των
Bread Factory είναι χωρίς μαγιά και έχουν μεγάλο
χρόνο ωρίμανσης. Η ποικιλία είναι μεγάλη, με πε-
ρισσότερα από 30 διαφορετικά ψωμιά – από το
100% προζυμένιο που ωριμάζει μέχρι και 24
ώρες, το μοναστηριακό με τη γλυκόξινη γεύση, τα
φανταστικά ψωμιά βρώμης και ζέας, παραδοσια-
κές συνταγές από όλη την Ευρώπη (γαλλικές
μπαγκέτες, γερμανικά, πολύσπορα, ιταλικές φο-
κάτσιες), αλλά και τα αξεπέραστα super food ψω-
μιά, όπως το προσωπικό αγαπημένο μας με κράνμ-
περι.

Στο εστιατόριο, οι επιλογές είναι πολλές, υγιει-
νές και εναλλάσσονται με τις εποχές. Από λαδερά
και όσπρια, μέχρι γιουβέτσι, γαριδομακαρονάδα
και σουτζουκάκια, σαλάτες, μακαρονοσαλάτες κι
άλλα πολλά.

Στο σούπερ μάρκετ τροφίμων – ή αγγλιστί deli-
catessen – φιγουράρουν μικροπαραγωγοί από
όλη την Ελλάδα με προϊόντα που έχουν επιλεγεί με
προσοχή και αυστηρά κριτήρια. Ζυμαρικά, πίτες,
σάλτσες και άλλα πολλά, για να αγγίξει κάθε σου
μαγείρεμα την τελειότητα. Φυσικά δεν λείπει ο κα-
λοφτιαγμένος καφές και τα φρέσκα σάντουιτς και
όλα αυτά 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρό-
νο!

INFO
7 τα
καταστήματα
Bread Factory
σε όλη την
Ελλάδα
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Μασούτης: Στις κορυφαίες 
εταιρείες για 10η συνεχή χρονιά

Ανάμεσα στις 10 πρώτες εταιρείες με
το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
στην Ελλάδα βρέθηκε για δέκατη
συνεχή χρονιά η εταιρεία Διαμαντής
Μασούτης Α.Ε., σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας
Best Workplaces του Great Place to
Work® Institute Hellas. Πρόκειται για
μια από τις πιο αξιόπιστες έρευνες
αξιολόγησης του εργασιακού
περιβάλλοντος παγκοσμίως.

Τ ο βραβείο παίρνει μεγαλύτερη αξία αφού
συμβολίζει τη μεγάλη διάρκεια της εμπιστο-
σύνης των εργαζόμενων και αυτό αποτελεί

για την εταιρεία τη μεγαλύτερη επιβράβευση.

«Η δύναμή μας είστε εσείς»

Ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γιάννης Μασούτης
αφιέρωσε το βραβείο στους εργαζόμενους τονί-
ζοντας: «Σας ευχαριστούμε που για μία ακόμη
χρονιά μάς επιβεβαιώσατε ότι η δύναμή μας, είναι
οι άνθρωποί μας! Το βραβείο ανήκει σε εσάς, η δύ-
ναμή μας είστε εσείς. Εδώ και 45 χρόνια βαδίζου-
με μαζί με τους ανθρώπους μας, σύμφωνα με το
όραμα και τις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες που
χάραξε ο Διαμαντής Μασούτης. Η πολύτιμη σχέση
που έχουμε χτίσει αντέχει στο χρόνο και επιβεβαι-
ώνεται καθημερινά με την αγάπη και την αφοσίω-
σή σας στην εταιρεία, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο
με την πανδημία».

Για την Μασούτης είναι πολύ σημαντική διάκρι-
ση και για έναν ακόμη λόγο. Είναι μια εταιρεία με
μεγάλη διασπορά των εργαζόμενων που όμως
ενώνονται με κοινές αξίες και όραμα στα 333 κατα-
στήματα, στα κεντρικά γραφεία διοίκησης και στα
Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής.

Η Μασούτης

Το 1976 είναι η χρονιά που η εταιρεία ξεκίνησε
την πορεία της στην ελληνική αγορά. Ο ιδρυτής
της, κ. Διαμαντής Μασούτης, δημιούργησε το
πρώτο κατάστημα της αλυσίδας, στην οδό Κ. Κρυ-
στάλλη, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην πλα-
τεία Αντιγονιδών. Tα εγκαίνια έγιναν στις 6 Σε-
πτεμβρίου 1976. To 1978 άνοιξε το δεύτερο κατά-
στημα Μασούτης στη Θεσσαλονίκη. 

Το 2020 λανσάρεται το νέο ηλεκτρονικό κατά-
στημα Μασούτης (eshop). Οι καταναλωτές μπο-
ρούν να κάνουν τις αγορές τους από υπολογιστή ή
κινητό σε ένα ευχάριστο και εύχρηστο περιβάλλον
με πολλές δυνατότητες και λειτουργικότητες για
την ολοκλήρωση των παραγγελιών.

Επιπλέον, η Μασούτης διευρύνει την υπηρεσία
«Διανομή στο σπίτι» σε 45 πόλεις της Ελλάδας. Με
αυτόν τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα στους κατα-
ναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους εύ-
κολα και γρήγορα, επιλέγοντας έναν από τους 3
τρόπους παραγγελίας: είτε μέσω του νέου ηλε-
κτρονικού καταστήματος (eshop μασούτης), είτε
μέσω χρήσης τηλεφωνικού κέντρου, είτε μέσω
της εφαρμογής για κινητά (Scan and Shop μασού-
της).

INFO
2020: Η
Μασούτης
μπαίνει στην
αγορά της
Πάτρας με δύο
νέα σούπερ
μάρκετ
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Νέες μπάρες Crunchy granola με μαύρη σοκολάτα
Η Millhouse λάνσαρε στην ελλη-

νική αγορά και τις νέες τραγανές μπά-
ρες Crunchy granola με βρώμη και
μαύρη σοκολάτα. Το νέο αυτό προϊόν
διαθέτει κακάο πιστοποιημένο από
την Rainforest Alliance που εργάζεται
ώστε να προστατέυει τα δάση, να εξα-
σφαλίζει το αγιοπρεπές βιοτικό επίπε-
δο των αγροτιών αλλά και τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα.

Επιπλέον, περιλαμβάνει βρώμη
100% ολικής άλεσης, πλούσιες φυτι-
κές ίνες, χωρίς φοινικέλαιο και μόνο
99kcal ανά μπάρα, ενώ είναι κατάλ-
ληλες και για χορτοφάγους.

Τα προϊόντα Millhouse αποτελούν
ένα από τα κατοχυρωμένα brands της
εταιρείας ΙΝΤΡΟΦΕΞ Ε.Π.Ε, η οποία
θεωρείται σήμερα μια από τις μεγα-
λύτερες ελληνικές εταιρίες συσκευα-
σίας τροφίμων. Το πρώτο Millhouse
προϊόν παρουσιάστηκε το 1993 στην
ελληνική αγορά και σιγά σιγά, ακο-
λουθώντας πιστά τη φιλοσοφία της
σχέσης εξαιρετικής ποιότητας και κα-
λής τιμής, η γκάμα των προϊόντων
έχει εμπλουτιστεί και συνεχίζει να εμ-
πλουτίζεται με καινοτόμες συνταγές,
διατηρώντας χαμηλές και ανταγωνι-
στικές τιμές.

Ρώσικη σαλάτα Έλβις
Η εταιρεία ΕΛΒΙΣ δραστηριοποιείται

από το 1960 (Το όνομα της εταιρείας ΕΛ-
ΒΙΣ, σημαίνει Ελληνική Βιοτεχνία Σαλατών,
εμπνευσμένο από τον Elvis Presley, θρύλο
στο χώρο της μουσικής εκείνα τα χρόνια)
στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης
και εμπορίας σαλατών, όπου τα τελευταία
10 χρόνια έχει εμπλουτίσει την γκάμα της
με νέες γεύσεις σαλατών, σύμφωνα με την
ζήτηση των καταναλωτών.

Μεταξύ των κορυφαίων προϊόντων της
ξεχωρίζει δε, η ρώσικη σαλάτα. Έχοντας
ξεπεράσει τα 50 χρόνια από την πρώτη πα-
ραγωγή της, συνεχίζει να κρατά αναλλοί-
ωτη την παραδοσιακή της συνταγή, τα αγνά
της υλικά από την ελληνική γη, (την καλο-
βρασμένη πατάτα, το καρότο, το αγγούρι),
εμπλουτισμένη με την γνωστή ξεχωριστή
μαγιονέζα της εταιρείας, κρατώντας πάντα
την σπιτική της γεύση που την έκανε να ξε-
χωρίσει στην ελληνική οικογένεια.

Διατίθεται σε συσκευασία των 900, των
500 και των 250 γραμμαρίων και μπορεί
κανείς να τη βρει σε όλη την Ελλάδα, ενώ η
εταιρεία κάνει και εξαγωγές.
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Η εταιρεία Popy's Gour-
met Popcorn διαθέτει στην
αγορά χειροποίητο ποπ κόρν
που συδυάζει τη σοκολάτα
και την καραμέλα, σε μία μο-
ναδική επικάλυψη. 

Το Popy's Gourmet Pop-
corn ξεκίνησε το 2014 δημι-
ουργώντας για πρώτη φορά
στην Ελλάδα χειροποίητες
γεύσεις gourmet ποπ κορν.
Έπειτα απο 11 συνολικά
βραβεία Great Taste Awards
σε 9 διαφορετικές γεύσεις, η
εταιρία αποτελεί πια πρωτο-
πόρο παραγωγό gourmet
ποπ κορν στη χώρα μας.

Τα προϊόντα της εταιρεί-
ας προσφέρονται σε 5 δια-
φορετικές συσκευασίες,
συμπεριλαμβανομένων 2
μεγεθών stand up pouch
(ατομικές συσκευασίες), και
3 μεγεθών μεταλλικών κου-
τιών για ποπ κορν (Tin). 

Popcorn με σοκολάτα και καραμέλα

Vegan χυμοί σε φακελάκι Mix

Τα προϊόντα  Mix είναι η πλέον έξυπνη ιδέα και καινοτόμος λύση γιατί προ-
σφέρουν αυθεντική και ρεαλιστική γεύση φρούτου-γλυκού σ΄ ένα φακελάκι.

Χωρίς ζάχαρη  (0%), χωρίς θερμίδες (μόνο με 2 kal/100ml), ιδανικά για αυ-
τούς που ακολουθούν ειδική διατροφή φτωχή σε υδατάνθρακες,  για όλους
τους τύπους δίαιτας και για διαβητικούς (χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη).

Οι χυμοί Mix είναι vegan και bio friendly, περιέχουν μόνο φυσικές αρωματι-
κές και χρωστικές ύλες  και καθόλου συντηρητικά. Διατίθενται σε συσκευασία
τσέπης, άμεσα σε χρήση σε: νερό – μεταλλικό ή ανθρακούχο (1,5lt), γάλα
(750ml). Εναλλακτικά χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε επιδόρπιο ή ζαχαρο-
πλαστική συνταγή.

Τα προϊόντα διανέμει στην Ελλάδα και την Κύπρο η εταιρεία Ecodrink Food
& More.

Τυροκομικά Παρίσης
από την Κεφαλονιά

Το τυροκομείο Παρίσης δημιουργεί πα-
ραδοσιακά τυροκομικα προϊοντα απο το
1978, όπως το κεφαλοτύρι. Πρόκειται για
ένα σκληρό τυρί υποκίτρινου χρώματος, με
αλμυρή γεύση και πλούσιο άρωμα, που πα-
ράγεται από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα.

Η ωρίμανση του κεφαλοτυριού γίνετε αρ-
χικά σε θαλάμους με θερμοκρασία 14-16
βαθμούς Κελσίου και σχετική υγρασία 85-
90%. Όταν ολοκληρωθεί η προσθήκη αλατι-
ού, το τυρί μεταφέρεται σε δεξαμενές με άλ-
μη για να ολοκληρωθεί η ωρίμανση του.

Ο συνολικός χρόνος ωρίμανσης διαρκεί
τουλάχιστον 3 μήνες. Το ώριμο κεφαλοτύρι
,δηλαδή τουλάχιστον 6 μηνών και πλέον εί-
ναι πιο ξερό και έχει πιο πικάντικη, αλμυρή
γεύση και είναι το καταλληλότερο για να κα-
ταναλωθεί τριμμένο. Το κεφαλοτύρι και τα
υπόλοιπα τυροκομικά Παρίσης, διανέμονται
μεταξύ άλλων και στα σούπερ μάρκετ Σκλα-
βενίτης.



Το ξινόγαλα “αριάνι” της Νεογάλ
αποτελεί ένα μοναδικά δροσιστικό και
θρεπτικό ρόφημα που συνδυάζει όλα
τα οφέλη του φρέσκου γάλακτος και
της παραδοσιακής γιαούρτης.   Από
100% φρέσκο ελληνικό γάλα άριστης
ποιότητας με χαμηλά λιπαρά και με
την προσθήκη καλλιέργειας γιαούρ-
της, το Ξινόγαλα πληροί τις πιο αυστη-
ρές προδιαγραφές και σας δροσίζει
παρέχοντας πλούσια θρεπτικά συστα-
τικά για τον οργανισμό.

Η Βιομηχανία Γάλακτος Δράμας
Α.Ε με διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΓΑΛ»
ιδρύθηκε το 1964 στην Δράμα και
αποτελεί μία από τις πρώτες γαλακτο-
βιομηχανίες της Βορείου Ελλάδος. Η
εταιρεία δραστηριοποιείται στην πα-
ραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
με σημαντική παρουσία στην τοπική
αγορά και όχι μόνο, κατέχει το 4,5%
περίπου του φρέσκου παστεριωμέ-
νου γάλακτος πανελλαδικά με βάση
τα σημερινά δεδομένα. Τα προϊόντα
της είναι από 100% ελληνικό γάλα και
ήπια επεξεργασία, γεγονός που τα κά-
νει να ξεχωρίζουν σε γεύση.

Ξινόγαλα “αριάνι” από τη Νεογάλ 

Μονοποικιλιακά αποστάγματα από το τσίπουρο Δεκαράκι
Το τσίπουρο Δεκαράκι, έχει προσθέσει τα τε-

λευταία χρόνια, δίπλα στο Δεκαράκι Μοσχάτο,
δύο νέα μονοποικιλιακά αποστάγματα, τη Μαλα-
γουζιά και το Ροδίτη. Πρόκειται για την πρώτη οι-
κογένεια μονοποικιλιακών αποσταγμάτων με τη
"σφραγίδα" εγγύησης της Οινοποιίας - Αποσταγ-
ματοποιίας Βασδαβάνου.

Τα εν λόγω αποστάγματα, χαρακτηρίζονται
από διαφορετικό άρωμα και γεύση, ανάλογα με
την ποικιλία από την οποία προέρχονται, αφού
πρόκειται  για αποστάγματα στεμφύλων, αποκλει-
στικά από τις ποικιλίες Μαλαγουζιά και Ροδίτης
και ενισχύονται από την πολλαπλή επαναπόστα-
ξη. Τα μονοποικιλιακά αποστάγματα της οικογέ-
νειας Δεκαράκι, παράγονται χωρίς γλυκάνισο και
με αλκοολικό βαθμό 40% Vol.

Η Οινοποιία - Αποσταγματοποιία Βασδαβάνου
ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια να δημιουργεί οί-
νους και αποστάγματα με αγάπη και μεράκι, συ-
στατικά που κάνουν τα προϊόντα της να ξεχωρί-
ζουν για την ποιότητα αλλά και τη γεύση τους. Σή-
μερα, το πάντρεμα της φιλοσοφίας των προηγού-
μενων γενεών με την τεχνογνωσία της απόστα-
ξης, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, και η εμπιστο-
σύνη των καταναλωτών έχουν αναδείξει την Οι-
νοποιία - Αποσταγματοποιία Βασδαβάνου στο με-
γαλύτερο ιδιωτικό οινοποιείο της Θεσσαλίας.
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