


“Ανεβαίνουν” οι πωλήσεις 
των σαρακοστιανών

Όπως φανερώνουν τα στοιχεία της
αγοράς, οι Έλληνες καταναλωτές εξακο-
λουθούν να νηστεύουν συστηματικά κα-
τά την περίοδο της Μεγάλης βδομάδας
και ένα ποσοστό από αυτούς απέχει από
το κρέας ολόκληρη τη Σαρακοστή. Οι λό-
γοι αυτής της επιλογής δεν είναι πάντα
θρησκευτικοί, καθώς ένα μέρος του κα-
ταναλωτικού κοινού προχωρά σε αγορές
νηστίσιμων προϊόντων, διότι θεωρεί την
περίοδο της νηστείας ως μια ευκαιρία
αποτοξίνωσης. Σχετικές έρευνες δεί-

χνουν ότι πάνω από το 60% των Ελλή-
νων νηστεύουν κατά τη διάρκεια της Με-
γάλης Εβδομάδας και πάνω από το 15%
σε όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής. Δη-
μιουργείται έτσι μια συγκεκριμένη ομά-
δα καταναλωτών στα σούπερ μάρκετ,
που αναζητά κυρίως συσκευασμένες
τροφές, όπως χαλβά, τουρσί και ταραμά,
νηστίσιμα γλυκά, κονσέρβες με φασόλια
και ντολμαδάκια, κριτσίνια και θαλασσι-
νά, “ανεβάζοντας” τις πωλήσεις των
συγκεκριμένων κατηγοριών. Πολλές με-

γάλες και άλλες μικρότερες εταιρείες
δραστηριοποιούνται στην αγορά των σα-
ρακοστιανών προϊόντων και σε τομείς
όπως οι σαλάτες, τα κατεψυγμένα προ-
ϊόντα, οι κονσέρβες και τα τουρσί λαχανι-
κά. Εξαιτίας της “στροφής” των Ελλήνων
σε νηστίσιμα προϊόντα πριν την περίοδο
του Πάσχα, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίμων έχει ξεκινήσει ήδη εντατικούς
ελέγχους στην αγορά για την προστασία
της υγείας των καταναλωτών και τον πε-
ριορισμό φαινομένων αισχροκέρδειας.
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Σημαντική άνοδο σημείωσε τον Φε-
βρουάριο ο δείκτης οικονομικού κλίμα-
τος, καθώς ανήλθε στις 113,2 μονάδες,
έναντι 109,5 μονάδων τον προηγούμενο
μήνα, στην υψηλότερη επίδοση των τε-
λευταίων 19 ετών. 

Συνολικά, φαίνεται πως στις επιχει-
ρηματικές και καταναλωτικές μονάδες
έχουν εμπεδωθεί οι ευνοϊκές συνθήκες
από τις εξελίξεις στην ελληνική οικονο-
μία κατά τους τελευταίους μήνες και οι
θετικές προοπτικές που έχουν δημιουρ-
γηθεί. Αυτές εκφράζονται, ανάμεσα στα

άλλα, στη σταδιακή μείωση του κόστους
χρηματοδότησης, φοροελαφρύνσεις,
όπως και άλλες αναμενόμενες ευνοϊκές
δημοσιονομικές παρεμβάσεις. Θα είναι
όμως κρίσιμο σε ποιο βαθμό θα επηρεά-
σουν το οικονομικό κλίμα οι εστίες ισχυ-
ρής αβεβαιότητας που προκύπτουν,
όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η προ-
σφυγική και μεταναστευτική κρίση, η
επιδημία κορωνοϊού και οι υποτονικοί
και επιβραδυνόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης
στην ευρωπαϊκή οικονομία και άλλους
εμπορικούς εταίρους. 

Δυσκολίες ένταξης στον Εξωδικαστικό

Editorial
Π ι σ τ ο ί

στις παρα-
δόσεις πα-
ραμένουν
οι Έλληνες
καταναλω-
τές, καθώς
εξακολου-
θούν σε

μεγάλο ποσοστό να νη-
στεύουν κατά την περίοδο της
Σαρακοστής. Πενήντα ημέρες
πριν από το Πάσχα, οι αγορά
των σαρακοστιανών κινείται
ανοδικά, με τις κονσέρβες και
τα νηστίσιμα γλυκά να τοποθε-
τούνται σε πρώτο “πλάνο”.

Θύμιος Κτενίδης 
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Νέες καταγγελίες καταγρά-
φονται καθημερινά από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες του Βιοτεχνι-
κού Επιμελητηρίου Αθήνας, κα-
θώς επιχειρήσεις -μέλη του, αν-
τιμετωπίζουν σημαντικές δυ-
σκολίες στην προσπάθειά τους
να ενταχθούν στον εξωδικαστι-
κό μηχανισμό ρύθμισης οφει-
λών. 

Συγκεκριμένα, διαπιστώνον-
ται χρονοβόρες καθυστερήσεις
στην αποστολή των διαχειριστι-
κών e-mails, για την εισαγωγή
στην πλατφόρμα, από τις Τράπε-
ζες και τις εταιρείες διαχείρισης,
οι οποίες είναι πλέον αρμόδιες.
Ενώ λοιπόν έχει αποστείλει το
αίτημα, έχει τακτοποιήσει τις εκ-
κρεμότητες και προσκομίσει τα

προβλεπόμενα έγγραφα, περι-
μένει απάντηση επί 15 και πλέον
ημέρες, ενώ υπάρχει και περί-
πτωση εταιρείας διαχείρισης,
που δεν έχει καθορίσει καν χρο-
νικό όριο.  

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Εκδότης: 

Ευθύμης Κτενίδης
Σύμβουλος Έκδοσης: 
Γιώργος Παππούς

info@productsgreek.com
Εμπορικό Τμήμα: 

Ευθύμης Κτενίδης
sales@productsgreek.com

Νέα βελτίωση του 
οικονομικού κλίματος 
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Πρωτιά για την Πειραιώς ΑΕΠΕΥ

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται στην ελληνική αγορά (ελληνικών και ξένων) διατήρησε και το
Φεβρουάριο η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, το μερίδιο αγοράς της έφθασε το 21,16% επί του συνόλου των συναλ-
λαγών, με την αθροιστική αξία των συναλλαγών των χρεογράφων να ανέρχεται
στο ποσό των 723,71 εκατ. ευρώ.

H Πειραιώς ΑΕΠΕΥ ήταν για το σύνολο του 2019 η πρώτη επιλογή των ιδιω-
τών και θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τις συναλλα-
γές τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διατήρησε την πρώτη θέση και τον Ια-
νουάριο 2020. Η εταιρεία ενισχύει σταθερά το μερίδιό της στην αγορά και από το
10,06% το 2017 ανήλθε στο 15,8% το 2018 και έφθασε στο 17,13% το 2019.

Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού
στις επιχειρήσεις

Τα νέα τραπεζικά
επιτόκια 

Tο μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρη-
ματικών δανείων χωρίς καθορισμένη
διάρκεια μειώθηκε κατά 4 μονάδες βά-
σης και διαμορφώθηκε στο 4,70%. Το αν-
τίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών
δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο
στο 6,73%. 

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών
δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και
κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 11
μονάδες βάσης και ανήλθε στο 3,47%,
τον Ιανουάριο του 2020. Όσον αφορά τη
διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το
ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέ-
σο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000
ευρώ μειώθηκε κατά 15 μονάδες βάσης
στο 4,61%. 

Αν μια επιχείρη-
ση κλείσει κατόπιν
διαταγής των Αρ-
χών, εφαρμοστέο
είναι το άρθρο 656
ΑΚ, σύμφωνα με το
οποίο ο εργαζόμε-
νος δικαιούται να
ζητήσει τον μισθό
του όταν η αποδοχή
της εργασίας είναι
αδύνατη για λόγους
που αφορούν τον
εργοδότη αλλά δεν
οφείλονται σε ανω-
τέρα βία. 

Εν προκειμένω
ο κορωνοϊός συνι-
στά γεγονός ανωτέ-
ρας βίας, το οποίο
τον εργοδότη, από
την καταβολή απο-
δοχών στους εργα-
ζόμενους.



Ξεκίνησε ο e- καταναλωτής
Μια νέα ηλεκτρονική

πλατφόρμα ήρθε για να αλ-
λάξει την καθημερινότητα
καταναλωτών αλλά κι επι-
χειρήσεων.

Στη πρώτη φάση της
λειτουργίας του «e- κατα-
ναλωτής», οι καταναλωτές
μπορούν να βλέπουν κα-
θημερινά τις τιμές πώλησης στα σούπερ μάρκετ για πάνω από 1.000 κωδικούς προϊόντων
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που η ΕΛΣΤΑΤ εντάσσει στο αποκαλούμενο «καλάθι
της νοικοκυράς», να δημιουργούν το δικό τους καλάθι αγορών και να βλέπουν σε πιο σού-
περ μάρκετ το συγκεκριμένο καλάθι, είναι φθηνότερο. Καθημερινώς θα αποστέλλουν τι-
μές στην πλατφόρμα οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης», «ΑΒ Βασιλόπουλος»
«My Market», «Μασούτης» «Lidl» και το ηλεκτρονικό κατάστημα «e-fresh». Στο επόμενο
διάστημα θα προστεθούν και άλλα καταστήματα καθώς και κωδικοί, με απώτερο στόχο
όλη η αγορά να αναρτά τις τιμές στην πλατφόρμα. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από σήμε-
ρα για τους χρήστες λογισμικού Android, ενώ για το IOS η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί τη
Δευτέρα. Παρουσιάζοντας την πλατφόρμα, η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης σημεί-
ωσε ότι θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει στις αρμόδιες υπη-
ρεσίες να εντοπίζουν περιπτώσεις εναρμονισμένων πρακτικών. Το συγκεκριμένο εργα-
λείο είναι το πλέον προηγμένο στην Ευρώπη, ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις συμμετέχουν
αυτοβούλως στη διαδικασία ενημέρωσης της πλατφόρμας με την παροχή σε καθημερινή
βάση των τιμών στα προϊόντα που περιλαμβάνει.

Έρχονται νομοσχέδια για εταιρική
διακυβέρνηση- κεφαλαιαγορά

Η μεγάλη Έκθεση
FRUIT LOGISTICA

Τις πύλες της για 29η φορά θα ανοίξει
η Διεθνής Έκθεση για Φρέσκα Φρούτα
και Λαχανικά για επαγγελματίες, FRUIT
LOGISTICA, στο Εκθεσιακό Κέντρο του
Βερολίνου από τις 3 μέχρι τις 5 Φεβρουα-
ρίου 2021, την οποία αντιπροσωπεύει
στην Ελλάδα και την Κύπρο το Ελληνο-
γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.

Στην τελευταία διοργάνωση το σύνο-
λο των εκθετών ξεπέρασε τους 3.300,
ανάμεσά τους 78 ελληνικές και 17 κυ-
πριακές εταιρίες, ενώ οι εμπορικοί επι-
σκέπτες ξεπέρασαν τους 72.000.

Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Βερο-
λίνου, με στόχο να διευρύνει το διεθνές
δίκτυο εκθέσεων και συνεδρίων, έχει
προγραμματίσει για το 2020 τη διεξαγωγή
της 2ης CHINA FRUIT LOGISTICA, στη
Σαγκάη, καθώς και την 14η ASIA FRUIT
LOGISTICA στις 16.–18.09.2020, στη Σιγ-
καπούρη, όπου το Ελληνογερμανικό Επι-
μελητήριο διοργανώνει και φέτος Ελληνι-
κό Ομαδικό Περίπτερο.

Τα πάνω- κάτω προ-
τίθεται να φέρει το
υπουργείο Οικονομι-
κών με δύο νομοσχέ-
δια. Το πρώτο αφορά
στον τρόπο λειτουργίας
των εταιριών, προκει-
μένου να αποφευχ-
θούν φαινόμενα ανά-
λογα με αυτά που έπλη-
ξαν την εικόνα της αγο-
ράς και το δεύτερο έχει
να κάνει με την ενίσχυ-
ση των δομών της ίδιας
της κεφαλαιαγοράς. 

Με φόντο τις έντο-
νες αναταράξεις λόγω
κορωνοϊού, σε μια
πρώτη σύσκεψη των
αρμόδιων φορέων και
υπουργείων, συμφω-
νήθηκε ότι η αγορά
πρέπει να αποκτήσει
«βάθος». 
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JP Morgan: Υπερβολική 
η πτώση των τραπεζικών μετοχών

Με τις αναταράξεις
στις χρηματαγορές να
έρχονται κατά κύματα
και το ταμπλό του ελ-
ληνικού Χρηματιστη-
ρίου όχι απλώς να
ακολουθεί την τάση
των ευρωπαϊκών αγο-
ρών αλλά να υπεραν-
τιδρά, οι τραπεζικές
μετοχές είναι αυτές
που νιώθουν την εντο-
νότερη πίεση.

Σύμφωνα με τη JP
Morgan oι πρόσφατες
μειώσεις των τιμών
των ελληνικών τραπε-
ζικών μετοχών δεν εί-
χαν σχέση με τις δυνητικές επιπτώσεις από τον κορωνοϊό στις ελληνικές τράπε-
ζες, αλλά ήταν εξ ολοκλήρου οδηγούμενες από τη γενική ψυχολογία της αγοράς.
Μετά το «ξεπούλημα» των τελευταίων ημερών- όχι μόνο στην Ελλάδα- εκτιμάται,
πάντως, ότι υπάρχει περιθώριο ανόδου τουλάχιστον 34%.

Ο κορωνοϊός 
ενεργοποιεί 
ομόλογα πανδημίας

Το ξέσπασμα του νέου κορωνοϊού
(COVID-19) θα ενεργοποιήσει ομόλογα
πανδημίας, ύψους $132,5 εκατ., τα οποία
εγγυάται το Pandemic Emergency Finan-
cing Facility (PEF) της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας (WBG). Τα χρήματα αυτά θα διοχε-
τευθούν σε επιλεγμένες χώρες για τον
μετριασμό του αντίκτυπου της επιδημίας.
Σύμφωνα με την εταιρεία αξιολόγησης πι-
στοληπτικής ικανότητας DBRS Morning-
star, η χρηματοδότηση αυτή θα μπορούσε
να αναδείξει την ανάγκη για τέτοιου εί-
δους μηχανισμούς της αγοράς για την αν-
τιμετώπιση πανδημιών.

Ξεκινάει ο 4ος κύκλος του Project 
Future της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς, υποστηρίζον-
τας ουσιαστικά και με συνέπεια τους νέ-
ους, υλοποιεί και διευρύνει το πρόγραμ-
μα εταιρικής υπευθυνότητας Project Fu-
ture. Ο 4ος κύκλος του προγράμματος
πραγματοποιείται στην Αθήνα, τη Θεσσα-
λονίκη και για πρώτη φορά, στο Ηρά-
κλειο Κρήτης.

Το Project Future δίνει σε νέους πτυ-
χιούχους τα εφόδια και τις δεξιότητες
που χρειάζονται για να εισέλθουν στην
αγορά εργασίας. Στους τρεις κύκλους
που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα,
περίπου 1.100 νέοι εκπαιδεύτηκαν μέσω
του Project Future και του ReGenera-
tion, ενώ περισσότεροι από 460 εξειδι-

κεύτηκαν μέσα από τις στοχευμένες εκ-
παιδεύσεις του Project Future τον 1ο
χρόνο. Tο 70% των νέων που έλαβε
εξειδικευμένη εκπαίδευση έχει βρει ερ-
γασία σε μία από τις 500 συνεργαζόμε-
νες εταιρείες και το 90% αυτών συνεχίζει
να εργάζεται και μετά το πρώτο εξάμηνο
απασχόλησης.
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“Τσουχτερά” πρόστιμα σε
28 επιχειρήσεις τροφίμων

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τα απο-
τελέσματα της άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του,
ανακοίνωσε ότι, μετά από εξέταση ενστάσεων, επικυρώνει την
επιβολή προστίμων σε 28 επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού
ύψους 229.845,00 ευρώ. 

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούν επιχειρήσεις μαζικής
εστίασης και λιανικού εμπορίου, σε εγκαταστάσεις παραγωγής
και εμπορίας τροφίμων : κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος
και πουλερικών, γάλακτος, αλιευμάτων, επεξεργασίας και τυ-
ποποίησης φρούτων, αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής για : 
n Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων. 
n Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP. 
n Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής.
n Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τρο-

φίμων.
n Μη συμμόρφωση με τα μέτρα της δέσμευσης ή κατάσχεσης

τροφίμων από τις αρμόδιες αρχές. 
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν

ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομο-
θεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαι-
ώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμ-
φέροντα των καταναλωτών.

Σάλτσες για ζυμαρικά
από τη Barilla

Εκτός από το ευρύ χαρτοφυλάκιο ζυ-
μαρικών, η εταιρεία Barilla έχει συμπερι-
λάβει στη γκάμα των προϊόντων της και
μια σειρά από σάλτσες για εύκολες και
γρήγορες παρασκευές. Στα ράφια των
σούπερ μάρκετ είναι διαθέσιμα τα προ-
ϊόντα:
n Κλασικές σάλτσες στους τύπους ar-
rabbiata, basilico, napoletana, olive, po-
modoro και toscana. Οι σάλτσες Barilla
παρασκευάζονται βάσει της παράδοσης,
συνδυάζοντας απλά υλικά και συνταγές.
Χρησιμοποιούνται μόνο τομάτες που
έχουν ωριμάσει κάτω από τον ιταλικό
ήλιο, κρέας από ελεγχόμενη αλυσίδα
εφοδιασμού και λαχανικά, χωρίς την
προσθήκη χρωστικών ή συντηρητικών.
n Ιταλική παράδοση: Ο καταναλωτής
μπορεί να προμηθευτεί στα σούπερ μάρ-
κετ τα προϊόντα bolognese, pecorino και
ricotta.
n Pesto σε τρεις συνδυασμούς: calabre-
se, genovese και rosso.
n Vegan: Πρόκειται για τις σάλτσες pe-
sto και bolognese στην vegan εκδοχή
τους.

Οι σάλτσες Barilla αποτελούν μια εύ-

κολη και γρήγορη επιλογή για όσους
έχουν περιορισμένο χρόνο και μπορούν
να συνοδεύσουν κάθε ζυμαρικό ή να

χρησιμοποιηθούν ως συνοδευτικό για
άλλες γαστρονομικές δημιουργίες. Κυ-
κλοφορούν σε συσκευασία βάζου.
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Μαγιονέζα Hellmann’s για χορτοφάγους και vegan
Με το κίνημα του βιγκανισμού να αναπτύσσεται ταχύτατα

στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα, σταδιακά αναπτύχθη-
κε μια νέα εικόνα τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Οι βιομηχα-
νίες που δραστηριοποιούνται στο κανάλι των τροφίμων
έχουν επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό τους με προϊόντα που αν-
ταποκρίνονται στις νέες τάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, με τη νέα
Hellmann’s Vegan Mayo Sauce επεκτάθηκε πρόσφατα η
γκάμα του ομίλου της Unilever, που απευθύνεται κυρίως
στους καταναλωτές που ακολουθούν χορτοφαγική ή vegan
διατροφή.

Πρόκειται για μια μαγιονέζα χωρίς αυγά, χωρίς γλουτέ-
νη, χωρίς συντηρητικά, που εναλλακτικά θα μπορούσε να
αποτελέσει προϊόν κατάλληλο και για περίοδο νηστείας.

Οι vegan διατροφικές επιλογές φαίνεται να κερδίζουν
διαρκώς «έδαφος» στην εγχώρια αγορά τροφίμων, με τους
καταναλωτές να επιλέγουν τους συγκεκριμένους κωδικούς
χωρίς απαραίτητα να είναι χορτοφάγοι ή vegan.

Γιαούρτι Super Spoon σε νέα γεύση

Με μια νέα γεύση επέκτεινε η Κρι Κρι
τη σειρά επιδόρπιων γιαουρτιού Super
Spoon. Το συγκεκριμένο High Protein
στραγγιστό γιαούρτι 0% συνδυάζεται με
τα super foods και πλέον κυκλοφορεί
στη γεύση μπανάνα, μάνγκο, λιναρόσπο-
ρος και δημητριακά. Παρασκευάζεται και

στραγγίζεται μέσα σε 24ώρες, αποτε-
λώντας πηγή πρωτεΐνης, υψηλής βιολο-
γικής αξίας από ελληνικό γάλα ημέρας.
Ο συνδυασμός των πρωτεϊνών με τα su-
per foods δίνει αίσθηση πληρότητας και
ευεξίας. Το νέο Κρι Κρι Super Spoon εί-
ναι κατάλληλο για όσους γυμνάζονται,

αφού προσφέρει πρωτεΐνη για δύναμη
και super foods για ενέργεια, για τους
εφήβους, οι οποίοι έχουν αυξημένες
θρεπτικές ανάγκες, αλλά και για τους
άνω των 50, επειδή με τη σύνθεσή του
συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολο-
γικής κατάστασης των οστών. 



Ανθρακούχο νερό Perrier με φρούτα

Το ανθρακούχο νερό Perrier, που
αποτελεί ένα υγιεινό εναλλακτικό
προϊόν, έχει κυκλοφορήσει στην αγο-
ρά στον τύπο Perrier&Juice. Πρόκει-
ται για συνδυασμό φυσαλίδων και χυ-
μών φρούτων με μόλις 46 θερμίδες.

Στα σούπερ μάρκετ ο καταναλω-
τής μπορεί να προμηθευτεί τις 3 γεύ-
σεις Perrier&Juice:
n Ροδάκινο και Kεράσι

n Φράουλα και Ακτινίδιο 
n Ανανά και Mάνγκο

Οι 3 νέες γεύσεις του Perrier&Jui-
ce καταναλώνονται παγωμένες, σε
ποτήρι ή απευθείας από τη συσκευα-
σία και αποτελούν ένα δροσιστικό,
ελαφρύ ποτό, κατάλληλο για όλο το
χρόνο και κυρίως για τους καλοκαιρι-
νούς μήνες που συνοδεύονται από
υψηλές θερμοκρασίες.

Fitness granola 
με μέλι και βρώμη 

Υποκατάστατο 
τυριού με 
καρυδέλαιο 
από την Κολιός

Ένα προϊόν,
υποκατάστατο
τυριού, με κα-
ρυδέλαιο ιδα-
νικό για ve-
gans, vegeta-
rians, για άτο-
μα με τροφικές
αλλεργίες, κα-
θώς και για την
περίοδο της
νηστείας, έχει
λανσάρει στην εγχώρια αγορά η εταιρεία
Κολιός. Το προϊόν δεν περιέχει γάλα, λα-
κτόζη, γλουτένη, σόγια ή ξηρούς καρ-
πούς και είναι κατάλληλο για σάντουιτς,
τοστ, σαλάτες και ζεστά πιάτα. Κυκλοφο-
ρεί στα σούπερ μάρκετ σε φρατζόλα στον
πάγκο των τυριών, συσκευασμένο με βά-
ρος 400 γραμμαρίων και σε σκαφάκι έτοι-
μο σε φέτες για τοστ.

Με ένα νέο προϊόν διευρύνθη-
κε πρόσφατα η γνωστή σειρά δη-
μητριακών της Nestle Fitness, που
απευθύνεται κυρίως στο γυναικείο
καταναλωτικό κοινό. Πρόκειται για
τον κωδικό FITNESS Granola με
μέλι και βρώμη ολικής άλεσης. Το
προϊόν συνδυάζει την ψημένη
βρώμη ολικής άλεσης, το μέλι και
τις βιταμίνες συμπλέγματος Β, για
επιπλέον ενέργεια, παρέχοντας
ακόμα μια πρόταση στους κατανα-
λωτές, που επιλέγουν προϊόντα χα-
μηλών λιπαρών και υψηλής θρε-
πτικής αξίας. Παράλληλα, τα δημη-
τριακά Fitness περιέχουν ασβέ-
στιο, που συμβάλλει στη φυσιολο-
γική παραγωγή ενέργειας. Τα νέα
Fitness Granola  κυκλοφορούν στα
σούπερ μάρκετ σε συσκευασίες
των 375 γραμμαρίων. Από την ίδια
σειρά είναι διαθέσιμα και τα δημη-
τριακά Granola Chocolate με κομ-
μάτια σοκολάτας και βρώμη ολικής
άλεσης.
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