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Η κλιματική αλλαγή και το
ολοένα εντονότερο εν-
διαφέρον του κοινού για

το περιβάλλον αναμένεται να
επηρεάσουν σημαντικά τον τρό-
πο επιλογής τροφίμων στο μέλ-
λον. Οι καταναλωτές γίνονται
όλο και πιο απαιτητικοί και κριτι-
κοί σε σχέση με τη λειτουργία
των εταιρειών. Τα ποσοστά είναι
συγκρίσιμα σε Ελλάδα κι εξωτε-
ρικό, σε σχέση με την πρόθεση
αγοράς από επιχειρήσεις που
λειτουργούν με ηθικό και φιλικό
προς το περιβάλλον τρόπο. Συγ-

κεκριμένα, η πρόθεση αγοράς με
κριτήριο την ειλικρίνεια και δια-
φάνεια των επιχειρήσεων για τον
τρόπο λειτουργίας τους κατα-
γράφεται σε ποσοστό 74% στην
Ελλάδα έναντι 80% στις ΗΠΑ. Πα-
ράλληλα, από τη μία πλευρά ο
καταναλωτής προσπαθεί να ακο-
λουθήσει μία συγκεκριμένη, πιο
υγιεινή διατροφή, από την άλλη
πλευρά προσπαθεί να εξισορρο-
πήσει τις επιλογές του με το εισό-
δημα που διαθέτει. Αξιοσημεί-
ωτο είναι ότι μία μειοψηφική,
ωστόσο σημαντική, μερίδα του

κοινού, περί το 40%, είναι διατε-
θειμένη ακόμα και να πληρώσει
υψηλότερη τιμή για προϊόντα
που έχουν παραχθεί με προδια-
γραφές και διαδικασίες πιο φιλι-
κές προς το περιβάλλον. Πάντα
θα υπάρχει μία ευαίσθητη ισορ-
ροπία ανάμεσα στα «θέλω» του
καταναλωτή και στις δυνατότη-
τες προσφοράς από τις επιχειρή-
σεις. Οι οργανισμοί που θα κατα-
φέρουν να λειτουργήσουν κοντά
σε αυτή τη λεπτή γραμμή θα είναι
και αυτοί που θα κυριαρχήσουν
την επόμενη δεκαετία.
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Τρόφιμα που σέβονται το περιβάλλον θα
κυριαρχήσουν την επόμενη δεκαετία



Τα My market στηρίζουν
νέους Έλληνες πρωταθλητές
και πρωταθλήτριες, στην
προσπάθειά τους να
επιτύχουν κορυφαίες
επιδόσεις και να διακριθούν
στην Ελλάδα και το
εξωτερικό με κύριο στόχο τη
μεγαλύτερη παγκόσμια
αθλητική διοργάνωση, που
δεν είναι άλλη από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο, το καλοκαίρι του
2021.

Τ α My market, από το 2019, για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στη-
ρίζουν τον ελληνικό αθλητι-

σμό, προτάσσοντας τις αξίες και τα
ιδεώδη του που ακόμη συγκινούν και
ενώνουν όλους τους Έλληνες, όπως
αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Έχοντας θέσει ως στρατηγική τους
προτεραιότητα την προσφορά στο κοι-
νωνικό σύνολο και τους νέους αν-
θρώπους, και με σαφή προσήλωση
στις αξίες που αναδεικνύονται μέσα
από τη μεθοδική και σκληρή δουλειά
που απαιτεί ο πρωταθλητισμός, τα My
market στηρίζουν την επίπονη και δύ-
σκολη προσπάθεια πέντε νέων αθλη-
τών που θα εκπροσωπήσουν την Ελ-
λάδα στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός
της φετινής χρονιάς.

Η  My Ομάδα
Τα μέλη της My Ομάδα, μέχρι σή-

μερα έχουν κατακτήσει σημαντικές
διακρίσεις, παρά τις ιδιαίτερες συνθή-
κες κάτω από τις οποίες προπονούν-
ται και αγωνίζονται και μας έχουν κά-
νει πολλαπλά υπερήφανους.

Η φετινή #Myomada αποτελείται
από τους: Ανδρέα Βαζαίο – κολύμβη-
ση (μεικτή, ελεύθερο και πεταλούδα)
Κριστιάν Γκολομέεβ – κολύμβηση
(ελεύθερο και πεταλούδα) Άννα
Ντουντουνάκη – κολύμβηση (πετα-
λούδα) Στέλλα Σμαραγδή – στίβος
(άλμα εις μήκος και εις τριπλούν, κα-
τηγορία αθλητών ΑμΕΑ) Χρήστο
Φραντζεσκάκη – στίβος (σφυροβο-
λία).

Ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, Διευ-

θύνων Σύμβουλος της METRO AEBE,
δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στα My
market έχουμε επιλέξει να στηρίξου-
με νέα παιδιά που τιμούν την Ελλάδα,
προσπαθούν σκληρά, αγωνίζονται και
μας εκπροσωπούν στους στίβους του
κλασσικού αθλητισμού. Αυτός ο χώ-
ρος μάς έχει περισσότερο ανάγκη και
εμείς είμαστε περήφανοι ως υποστη-
ρικτές της προσπάθειάς των πρωτα-
θλητών μας να πετύχουν τους δύσκο-
λους στόχους τους».

Λίγα λόγια για τα My Market

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 με
την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμ-
πορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ει-
δών Διατροφής και Οικιακής Χρήσε-
ως και το διακριτικό τίτλο METRO και
προήλθε από το συνεταιρισμό οκτώ
παντοπωλών.

Το πρώτο μεγάλο κατάστημα λια-
νικής πώλησης της εταιρείας άνοιξε
στον Κορυδαλλό το Μάρτιο του 1977.

To 2004, τα καταστήματα λιανικής
(supermarkets) της εταιρείας επανα-
λανσαρίστηκαν με την ονομασία My
market και διαχωρίστηκαν έτσι και τυ-
πικά από τα Cash & Carry.

Το 2008, εγκαινιάστηκε το υπερ-
σύγχρονο Κέντρο Διανομής στα Οινό-
φυτα, αλλάζοντας τα δεδομένα στη
διακίνηση των προϊόντων της αλυσί-
δας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σήμερα
η εταιρεία διαθέτει τρία Κέντρα Διανο-
μής, στα Οινόφυτα Βοιωτίας, στη
Μάνδρα Αττικής και στη Γέφυρα Θεσ-
σαλονίκης.

Εν μέσω κορονοϊού, γίνεται
εμφανές ότι οι καταναλω-
τές έχουν ήδη αρχίσει να
στρέφονται σε πιο βιώσιμες
επιλογές τροφίμων. Η ευαι-
σθητοποίηση απέναντι στο
περιβάλλον και οι "πράσι-
νες" πολιτικές των εταιρει-
ών αναμένεται να επηρεά-
ζουν σε μεγάλο βαθμό την
πρόθεση για αγορές την
επόμενη δεκαετία

Θύμιος Κτενίδης 
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Θετικά ήταν τα
στοιχεία εγγραφών-
διαγραφών, του
πρώτου τριμήνου
του 2021 στο Εμπο-
ρικό και Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο
Πειραιώς.

Σύμφωνα με τα
στοιχεία, που δημο-
σιοποίησε ο πρό-
εδρος του ΕΒΕΠ,
Βασίλης Κορκίδης,
οι εγγραφές του
πρώτου τριμήνου
του 2021 ανήλθαν
φέτος σε 316 έναντι
269 το ίδιο διάστημα
πέρυσι, σημειώνον-
τας αύξηση 18%. Οι
διαγραφές περιορί-
στηκαν φέτος σε 56
έναντι 95 πέρυσι,
σημειώνοντας το α'
τρίμηνο μείωση
40%.

Θετικό ισοζύγιο εγγραφών - διαγραφών επιχειρήσεων

Στη FOOD EXPO digital το 
Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Μόνο σε ψηφιακή μορφή και μέσω μιας custom made ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας θα πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση Food Expo 2021 από 14 έως
18 Ιουνίου 2021, λόγω του κορονοϊού.

Το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής αποφάσισε να επιδοτήσει τις επιχει-
ρήσεις που θα συμμετέχουν στην ψηφιακή έκθεση, με έκπτωση 50% στο κό-
στος συμμετοχής. 

Πρόσληψη από το 
Επιμελητήριο Τρικάλων

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ως Συνδι-
καιούχος της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπο-
ρίου Δήμου Μετεώρων» με Κωδικό ΟΠΣ
5037867 του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία» και στο πλαίσιο υλοποίησης
του Υποέργου (4) «Συμβουλευτικές υπηρε-
σίες για την υλοποίηση της πράξης για το Επι-
μελητήριο Τρικάλων», απευθύνει πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσ-
ληψη ενός Στελέχους Υποστήριξης Πανεπι-
στημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Οικονο-
μολόγου αποκλειστικά με σύμβαση μίσθω-
σης έργου.



4

Σημαντικό επίτευγμα 
για τη Lidl Ελλάς 

H Lidl Ελλάς αποτελεί μία από τις
επιχειρήσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν
από το Sustainability Performance
Directory και εντάσσονται στην ομάδα
των Τhe Most Sustainable Companies
in Greece για το έτος 2021.

Τ ο Sustainability Performance Directory έχει
ως στόχο τη δημιουργία του Χάρτη της Βιώσι-
μης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρημα-

τικότητας στην Ελλάδα, ώστε να καταστεί σημείο ανα-
φοράς όλων των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν πο-
λιτικές, πρωτοβουλίες, δράσεις και συστήματα, τα
οποία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Βιώσιμης Οι-
κονομίας – Κοινωνίας.

Η αξιολόγηση
Οι εταιρείες που παρουσιάζονται από το Quality-

Net Foundation, τον εξειδικευμένο Οργανισμό σε Θέ-
ματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, ως Τhe Most Sustainable
Companies in Greece, με βάση τεχνική αξιολόγηση
της ολιστικής τους προσέγγισης στη Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη, μπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγματα
βέλτιστης επιχειρηματικής πρακτικής και να παίξουν
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυ-
ξιακού μοντέλου που συνδέεται άμεσα με την αντα-
γωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την
προσέλκυση επενδύσεων, εκπαιδεύοντας όλη την
αλυσίδα αξίας τους.

«Για 4η συνεχόμενη χρονιά μένουμε πιστοί στον

στόχο μας να κάνουμε το αύριο καλύτερο. Ενσωμα-
τώνοντας και εφαρμόζοντας στην καθημερινότητά
μας πρακτικές υπεύθυνης λειτουργίας, εκπληρώνου-
με την υπόσχεσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη και δε-
σμευόμαστε το όραμά μας, να παραμείνει ο καθημε-
ρινός μας στόχος», δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Δι-
ευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας της Lidl Ελλάς.

Η ένταξη της Lidl Ελλάς στις Τhe Most Sustaina-
ble Companies in Greece για 4η συνεχόμενη φορά
αποτελεί σημαντικό επίτευγμα και έμπρακτη απόδει-
ξη πως για τη Lidl Ελλάς η βιώσιμη ανάπτυξη και η
διαρκής επιδίωξη του «καλώς επιχειρείν» αποτελούν
στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευση.

Λίγα λόγια για τη Lidl

Το 1999 άνοιξε το πρώτο κατάστημα Lidl στην Ελ-
λάδα. Από τότε έχει εξελιχθεί σε σταθερή αξία στο ελ-
ληνικό λιανεμπόριο. Σήμερα η Lidl Ελλάς λειτουργεί
227 καταστήματα και 5 κέντρα logistics και απασχολεί
συνολικά περισσότερους από 6500 εργαζόμενους
στην Ελλάδα.

Από τα πρώτα 15 χρόνια, υπήρχαν στη Γερμανία
περισσότερα από 450 καταστήματα. Στα τέλη της δε-
καετίας του 1980, η Lidl επεκτάθηκε σε περισσότερες
χώρες. Σήμερα, διαθέτει παρουσία σε 32 χώρες, λει-
τουργεί περίπου 11.200 καταστήματα σε 29 χώρες
και εξακολουθεί να επεκτείνεται: Από το 2017 και το
2018 η Lidl εκπροσωπείται με καταστήματα στις ΗΠΑ
και στη Σερβία.

INFO
1999: Άνοιξε το πρώτο
κατάστημα Lidl 
στην Ελλάδα
227 τα καταστήματα
στη χώρα μας
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Β.Σ. Καρούλιας: Αναλαμβάνει τη διανομή
της Οινοποιητικής Μονεμβασιάς

Την έναρξη της διανομής των οίνων
της Οινοποιητικής Μονεμβασιάς
ανέλαβε η Β.Σ. Καρούλιας. Η
Οινοποιητική Μονεμβασιάς
ιδρύθηκε το 1997 στη Μονεμβασιά
Λακωνίας από το Γιώργο και την
Έλλη Τσιμπίδη, οι οποίοι
εμπνευσμένοι από το μύθο του
χαμένου στο χρόνο Μαλβαζία οίνου,
πήραν τη μεγάλη απόφαση να
ξεκινήσουν από το μηδέν ένα
οινοποιείο. Τα πρώτα χρόνια
αφιερώθηκαν στην καταγραφή και
τη μελέτη των χαρακτηριστικών των
γηγενών ποικιλιών σε συνδυασμό
με πειραματικές οινοποιήσεις.

E τσι αναδείχθηκε μια συλλογή σπάνιων
ποικιλιών που εκφράζουν χαρακτηριστι-
κά το terroir της Μονεμβασιάς: Κυδωνί-

τσα, Μονεμβασιά, Ασύρτικο, Ασπρούδι, Μαυ-
ρούδι και Αγιώργίτικο. Οι φυτεύσεις ξεκίνησαν
το 2005 και σήμερα οι βιολογικοί αμπελώνες
της Οικογένειας Τσιμπίδη καλύπτουν 300
στρέμματα γης και βρίσκονται στα χωριά Βελιές
και Άγιος Δημήτριος του Δήμου Μονεμβασιάς.

Το Μονεμβασία - Malvasia

Σταθμός για το οινοποιείο αποτέλεσε η ανα-
βίωση του Μονεμβασία - Malvasia, με την ανα-
γνώρισή του ως οίνου Προστατευόμενης Ονο-

μασίας Προέλευσης το 2010, μετά από προσπά-
θεια 12 ετών, και το 2013, με την πρώτη του εμ-
φιάλωση. Το 2020 ολοκληρώθηκε το νέο οινο-
ποιείο της εταιρείας, το οποίο αναπτύσσεται σε
σύγχρονες εγκαταστάσεις 1.800 τ.μ. και στεγά-
ζει οινοτουριστικές δραστηριότητες και την πα-
ραγωγή.

Η συνεργασία
Ο κ. Χρήστος Αργυρού, Πρόεδρος και Διευ-

θύνων Σύμβουλος της Β.Σ. Καρούλιας δηλώ-
νει: «Θεωρούμε πως τα προϊόντα της Οινοποι-
ητικής Μονεμβασιάς, ανταποκρίνονται στα μη-
νύματα των καιρών, αναβιώνοντας με σεβασμό
το παρελθόν. Πρόκειται για μια σειρά ετικετών
Οίνου σε εξαιρετική ποιότητα και καλή τιμή για
τον καταναλωτή. Στοχεύουμε με τις κατάλληλες
ενέργειες να φροντίσουμε τα κρασιά της Οινο-
ποιητικής Μονεμβασιάς, να κατακτήσουν τη θέ-
ση που τους αξίζει στην Ελληνική αγορά. Είμαι
χαρούμενος για τη νέα αυτή συνεργασία στον
τομέα του κρασιού».

Ο κ. Γιώργος Τσιμπίδης ιδρυτής και ιδιοκτή-
της της Οινοποιητικής Μονεμβασιάς δηλώνει:
«Θεωρούμε ότι η συνεργασία μας με την Β.Σ.
Καρούλιας, μία από τις κορυφαίες εταιρείες οί-
νων και αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα,
γνωστή για την ακεραιότητα και τον σεβασμό
που δείχνει απέναντι στον καταναλωτή, θα
ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για το οινοποιείο μας.
Τα κρασιά μας πλέον θα βρίσκονται πιο κοντά
στους φίλους μας πανελλαδικά μέσω ενός δι-
κτύου που μοιράζεται το πάθος και την αγάπη
μας για το κρασί».

INFO
300 στρέμματα 
οι βιολογικοί
αμπελώνες της
Οικογένειας 
Τσιμπίδη
1.800 τ.μ. 
οι εγκαταστάσεις 
του νέου οινοποιείου
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Πιστοποίηση ποιότητας για το
σκόρδο eNtopio Platikampou

Από την Τρίτη 30 Μαρτίου ο τοπικός
Αγροτικός Συνεταιρισμός είναι
πιστοποιημένος με το σήμα
πιστοποίησης AFQ για το σκόρδο με
την ονομασία eNtopioPlatikampou.

Τ ο προϊόν υποβλήθηκε στα αυστηρά πρωτόκολλα
του κανονισμού AFQ και απέσπασε την ανώτερη
βαθμολογία που δίνει το σήμα, δηλαδή 20.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά την
ολοκλήρωση της πιστοποίησης, ο καθηγητής στο τμήμα
Βιοχημείας και ιδρυτής της FoodOxys, Δημήτρης Κου-
ρέτας σχολίασε σχετικά πως «στις μέρες μας, η αντικει-
μενική αξιολόγηση της γνησιότητας των τροφίμων είναι
πρωταρχικής σημασίας, καθώς οι καταναλωτές έρχον-
ται σε καθημερινή επαφή με μία ποικιλία τροφίμων από
όλο τον κόσμο κι έχουν αυξημένη ευαισθησία στην ανα-
ζήτηση προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.
Αυτό κάναμε σήμερα πιστοποιώντας τα σκόρδα του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου το οποίο και
έλαβε το άριστα του συστήματος ποιότητας που έχουμε
δημιουργήσει».

Το σύστημα ποιότητας AFQ δεν είναι μόνο ελληνι-
κό, είναι και «διαφορετικό», καθώς εξετάζει ποιοτικούς
δείκτες που μπορεί να αναδείξουν τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Σήμερα, τα αγροτικά προϊόντα θα πρέπει να είναι πι-
στοποιημένα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ακο-
λουθούνται ορθές γεωργικές πρακτικές σε θέματα καλ-
λιέργειας, φυτοπροστασίας, συγκομιδής και διάθεσης.
Η πιστοποίηση συνιστά ένα πρώτο βήμα για την διαφο-
ροποίηση μιας επιχείρησης και των προϊόντων της ή
ενός αγροτικού προϊόντος έναντι του ανταγωνισμού.
Όπως σημειώνουν οι ερευνητές της Foodoxys, δεν εί-
ναι τυχαίο το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι κατανα-
λωτές αναζητούν και επιλέγουν προϊόντα τα οποία
έχουν υποβληθεί και έχουν αποκτήσει πιστοποίηση σε
διάφορους τομείς όπως: ποιότητας, GMOfree, Bio, ve-
gan κ.α. Αφουγκραζόμενες την ανάγκη αυτή των κατα-
ναλωτών, ορισμένες βιομηχανίες μεταποίησης δεν αρ-
κούνται πια μόνο στα πιστοποιητικά των προμηθευτών

τους, αλλά προχωρούν στην έκδοση δικών τους απαι-
τήσεων μέσω ιδιωτικών πρωτοκόλλων, στα οποία «επι-
βάλλεται» να προσαρμοστούν οι προμηθευτές. Πρωτό-
κολλα που δίνουν έμφαση στο σημείο παραγωγής των
αγροτικών προϊόντων, στο χωράφι και στον υπεύθυνο
καλλιέργειας, στον παραγωγό και φυσικά στην ποιότη-
τα των αγροτικών προϊόντων.

Το AFQ φιλοδοξεί να είναι η ελληνική και ποιοτική
απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις και η αρχή γίνε-
ται με τα σκόρδα του Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου.

«Το ζητούμενο για την ελληνική αγροτική παραγω-
γή είναι να βελτιώσει και να κατοχυρώσει την ποιότητά
της, ώστε οι αγρότες να μην πουλούν τα προϊόντα τους
μισοτιμής, ενώ οι εταιρείες τα πουλούν χρυσάφι. Όταν ο
κόσμος και η περιοχή μας κατακλύζονται από μη ελεγ-
μένα προϊόντα, το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας
μας –που είναι ξεχωριστή σε βιοποικιλότητα– πρέπει να
είναι η ποιότητα και η ανάδειξη της προέλευσης. Έτσι
ώστε τα αγροτικά προϊόντα να παίρνουν προστιθέμενη
αξία και αυτό κάνουμε πιστοποιώντας τα σκόρδα του
Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου», τονίζει ο κ. Κουρέτας.

Ο Πρόεδρος του Α.Σ. Πλατυκάμπου, Ιωάννης Κου-
κούτσης, από την πλευρά του τόνισε πως «Χαιρετίζουμε
τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την
Ομάδα Σκόρδου του Συνεταιρισμού. Η καλλιέργεια του
σκόρδου στην περιοχή του Πλατυκάμπου είναι γνωστή
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως γνωστή ήταν και η
άριστη ποιότητα του. Αυτό όμως από μόνο του δεν ήταν
αρκετό για να έχει το προϊόν μας  τη θέση που του αξίζει.
Στην εποχή που ζούμε, ανάμεσα σε πλήθος ομοειδών
προϊόντων που κατακλύζουν την αγορά, προέκυψε ως
αναγκαιότητα η απόδειξη της ποιότητας του σκόρδου
Πλατυκάμπου. Αυτό κατέστη δυνατό με το σύστημαποι-
ότητας AFQ! Πλέον το eNtopio σκόρδο Πλατυκάμπου
έχει όνομα και μετρήσιμα στο εργαστήριο συγκριτικά
πλεονεκτήματα. Νέοι ορίζοντες ανοίγονται μπροστά
μας, σε μια εποχή που οι παραδοσιακές «δυναμικές»
καλλιέργειες έχουν πέσει σε τέλμα. Θέλω να εκφράσω
την ευγνωμοσύνη μου και τις θερμές ευχαριστίες του
Πλατυκάμπου στον καθηγητή κ. Κουρέτα και στην ομά-
δα του, για τη σπουδαία αυτή δωρεά, που δίνει ώθηση
σε ένα παραδοσιακό τοπικό προϊόν σε περιόδους έντο-
νης οικονομικής δυσπραγίας».

INFO
Ανώτερης ποιότητας
και με τη… βούλα είναι
πλέον το σκόρδο
Πλατυκάμπου. 
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Τα Marks & Spencer παρουσιάζουν για αυτό το
Πάσχα, μία νέα σειρά από Πασχαλινές λιχουδιές, με
σοκολατένια αυγά, πιο λαχταριστά από ποτέ και γλυκά
hot-cross buns, καθώς και τα Ombles, την πρώτη, με-
τά από 30 χρόνια, σειρά με χαρακτήρες. Οι φίλοι του
Percy το Γουρουνάκι θα λατρέψουν τους Ombles: οι
ιδιαίτεροι χαρακτήρες, σε χαριτωμένες εκφράσεις
που θα συναρπάσουν. Φτιαγμένοι από εξαιρετική
βελγική σοκολάτα, σε διαφορετικά, διασκεδαστικά
πρόσωπα, είναι ιδανικά για μικρούς και μεγάλους.
Αυτή τη χρονιά, τα M&S διευρύνουν τις επιλογές σε
hot-cross buns, παρουσιάζοντας τα νέα, απίθανα, σο-
κολατένια Extremely Chocolatey για τους λάτρεις της
σοκολάτας και τα Luxury hot-cross buns με σταφίδες
και μπαχαρικά. Και επειδή δεν υπάρχει Πάσχα χωρίς
σοκολατένια αυγά, τα M&S παρουσιάζουν φέτος υπέ-
ροχες προτάσεις δώρων, όπως το Eggstremely Thick
Chocolatey Speckled Egg και τις φανταστικές σοκο-
λατένιες φιγούρες Alfie Bunny, Lucky Lamb, Star
Wars και Thomas το Τρενάκι. Ανακαλύψτε περισσό-
τερα προϊόντα M&S Food online, στο www.mark-
sandspencerfood.gr και σε επιλεγμένα καταστήματα
Marks & Spencer με την επαναλειτουργία τους. Το
M&S Food κατάστημα στο City Plaza της Γλυφάδας
(Λεωφ. Bουλιαγμένης 85, Γλυφάδα) παραμένει ανοι-
κτό για ό,τι χρειαστείτε. 

Χυμός Κάμπος Χίου με 7 μήλα

Marks & Spencer Food: Νέα πασχαλινή σειρά 

Στροφή στους φυσικούς χυ-
μούς έχουν πραγματοποιήσει οι κα-
ταναλωτές εν μέσω πανδημίας.
Έναν χυμό με 7 μήλα, πράσινα,
κόκκινα και κίτρινα μπορούν να
προμηθευτούν οι καταναλωτές στα
σούπερ μάρκετ από την Κάμπος Χί-
ου σε συσκευασία του 1 λίτρου.

Σε κάθε μία από τις συσκευα-
σίες χυμού Κάμπος Χίου είναι καλά
φυλαγμένη η εξαιρετική ποιότητα
των χιώτικων εσπεριδοειδών και τα
μυστικά της χιώτικης παράδοσης.
Τα διάσημα εσπεριδοειδή του νησι-
ού καλλιεργούνται σε συγκεκριμέ-
να περιβόλια στη Χίο και όταν είναι
ώριμα συλλέγονται ένα προς ένα
με το χέρι και σε αυτά, προστίθεται
χυμός από τις καλύτερες ποικιλίες
εσπεριδοειδών της Ελλάδας. Πα-
ράγονται οι χυμοί με την πιο ασφα-
λή και προηγμένη τεχνολογία, ενώ
προστατεύονται στην πιο σύγχρο-
νη, ασηπτική συσκευασία. Έτσι,
φτάνουν στο ποτήρι των καταναλω-
τών για να τους απολαμβάνουν κά-
θε στιγμή της ημέρας.



Τα πράσινα φασόλια ΩΜΕΓΑ είναι ένα
παραδοσιακό όσπριο ιδιαίτερα γνωστό στη
Νότια Πελοπόννησο. Έχουν υπέροχη γεύ-
ση και βελούδινη υφή, χρειάζονται λίγο
χρόνο προετοιμασίας και έχουν υψηλή πε-
ριεκτικότητα σε πρωτεΐνες και εδώδιμες
ίνες. Είναι διαθέσιμα στα σούπερ μάρκετ
σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων.

Η εταιρεία ΩΜΕΓΑ προσαρμόζεται συ-
νεχώς στις σύγχρονες προκλήσεις για να
προσφέρει τα ποιοτικότερα προϊόντα στους
καταναλωτές. Η ικανοποίηση των πελατών
αποτελεί κύριο μέλημά της και με συνεχείς
επενδύσεις, έρευνες και αυστηρή επιλογή
των πρώτων υλών προσφέρει στους κατα-
ναλωτές πάντα υψηλής ποιότητας και προ-
διαγραφών προϊόντα. Είναι πιστοποιημένη
με το διεθνούς κύρους Πρότυπο Διαχείρι-
σης Ποιότητας ISO 22000-2005. Πραγμα-
τοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες ού-
τως ώστε τα προϊόντα  να ελέγχονται σε
όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης,
για να μπορούν να απολαμβάνουν οι κατα-
ναλωτές άριστα ποιοτικά και ασφαλή προ-
ϊόντα.

Καφές Filosofia από την εταιρεία Gusto

Πράσινα φασόλια ΩΜΕΓΑ

Ο καφές Filosofia αποτελείται 100%
από ένα εκλεπτυσμένο και αποκλειστικό
μίγμα της ποικιλίας Arabica. Είναι ελα-
φρύς και γλυκός εσπρέσο, με έντονο και
ιδιαίτερο άρωμα που συμπληρώνεται
από φρουτώδεις και λουλουδένιες νό-
τες. Η χαμηλή περιεκτικότητά του σε κα-
φεΐνη επιτρέπει την κατανάλωση του χω-
ρίς περιορισμούς.Περιέχει υψηλό ποσο-
στό ποικιλίας Γουτεμάλα Arabica με ολο-
κληρωμένη γεύση και έντονα αρώματα.
Μια γεύση την οποία αντισταθμίζουν οι
καλύτερες ποικιλίες espresso. Η επαγ-
γελματική υπό πίεση αζώτου συσκευασία
3kg του Gusto, διατηρεί τα αρώματα του
καφέ αναλλοίωτα μέχρι την στιγμή του
ανοίγματος. Medium roast: απαλή γεύ-
ση, ισορροπημένα αρώματα σοκολάτας,
καθώς και νότες λουλουδιών. Η εταιρεία
Gusto με αφετηρία τα Τρίκαλα από το
2004 δραστηριοποιείται στην αγορά της
καφεστίασης με ναυαρχίδα τον espresso
αλλά και τα συναφή προϊόντα υψηλής
ποιότητας και διεθνούς απήχησης που
απευθύνονται στους τομείς HORECA &
RETAIL.
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Το χταπόδι πικάντικο TRATA κυ-
κλοφορεί στα σούπερ μάρκετ σε συ-
σκευασία των 100 γραμμαρίων και
αποτελεί έναν κατάλληλο μεζέ για
την περίοδο της Σαρακοστής. Πλέ-
νεται προσεκτικά, κόβεται σε κομ-
μάτια και αφού ελεγχθεί σχολαστι-
κά τοποθετείται στην κονσέρβα.
Στην συνέχεια προστίθεται πικάντι-
κη σάλτσα τομάτας με την συνοδεία
μυρωδικών και καυτερή πιπεριά. Τα
μοσχοχτάποδα και χταπόδια που
χρησιμοποιούνται αλιεύονται σε κα-
θαρές θάλασσες που επιτρέπουν
την απόλυτα φυσιολογική ανάπτυξή
τους. Η διαλογή γίνεται από προσε-
κτικά επιλεγμένους προμηθευτές
που πληρούν τις αυστηρές προδια-
γραφές ποιότητας μετά από επιτό-
πιες επιθεωρήσεις αξιολόγησης της
εταιρείας. Τα μαλάκια είναι γνωστά
για την περιεκτικότητα τους σε μέ-
ταλλα και ιχνοστοιχεία. Είναι πλού-
σια σε πρωτεΐνες καθώς και σε βιτα-
μίνη B12 , φωσφόρο, σίδηρο, και
κάλιο. Τέλος, η περιεκτικότητα τους
σε λιπαρά είναι χαμηλή.

Χταπόδι πικάντικο TRATA

Φυσικός χυμός Fruitway

Ο φυσικός χυμός Fruitway με μήλο, ροδάκινο και πορτοκάλι ξεχειλίζει από
τα υπέροχα αρώματα των φρέσκων φρούτων της ελληνικής φύσης. Αποτελεί
ένα προϊόν που προσφέρει δροσιά και ενυδάτωση και είναι πλούσιο σε αντιο-
ξειδωτικά που μας χαρίζουν ομορφιά και υγεία. Διατίθεται σε συσκευασία του
1l  και 0,33l από την εταιρεία ΚΟΡΦΗ Α.Ε που ξεκίνησε την πορεία της στην γα-
λακτοκομία το 2003. Πρωταρχικός σκοπός της εταιρείας μας είναι να προσφέ-
ρουμε στην ελληνική οικογένεια γευστικά και υγιεινά γαλακτοκομικά προϊόν-
τα άριστης ποιότητας βασισμένα σε συνταγές που είναι κοντά στην παράδοση
του τόπου μας.

Σάλτσα “dip για dip” από
την Κρητών Άρτος

Η σάλτσα “dip για dip” είναι ένα προϊόν
που κυκλοφορεί από την εταιρεία Κρητών
Άρτος και περιέχει ντομάτα, ελαιόλαδο, φέτα
και μυζήθρα. Η Παρασκευή του βασίζεται σε
μια παραδοσιακή κρητική συνταγή και μπο-
ρεί να συνοδεύσει παξιμάδια, μπρουσκέτες,
ζυμαρικά, σαλάτες, καναπεδάκια, σάντουιτς,
κοτόπουλο, κρέας κ.α. Η ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ εί-
ναι μια δυναμική εταιρεία στο χώρο των πα-
ραδοσιακών κρητικών αρτοσκευασμάτων,
εμπλουτίζοντας διαρκώς την γκάμα των προ-
ϊόντων της. Η εταιρεία έχει ως κεντρική αρχή
και φιλοσοφία την δημιουργία καινοτόμων,
ποιοτικών, γευστικών και 100% φυσικών
προϊόντων με βάση το πρότυπο της Κρητικής
Μεσογειακής Διατροφής.




