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Τ α κατεψυγμένα προϊόντα
ελληνικής ιχθυοκαλλιέρ-
γειας, είναι μία κατηγορία

που απουσιάζει από τα ράφια του
λιανεμπορίου τροφίμων στο
Ηνωμένο Βασίλειο όπως σημει-
ώνεται στην έρευνα αγοράς για
τον κλάδο των κατεψυγμένων
τροφίμων, που πραγματοποίησε
το Γραφείο Οικονομικών και Εμ-
πορικών Υποθέσεων της πρε-
σβείας της Ελλάδος στο Λονδίνο.
Η παρουσία των ελληνικών προ-
ϊόντων περιορίζεται σε ελληνικής
ή κυπριακής καταγωγής μεσαί-
ους και μικρούς χονδρεμπόρους,

εκ των οποίων ορισμένοι λει-
τουργούν κυρίως ως λιανοπωλη-
τές, οπότε και απευθύνονται κατά
βάση στους Έλληνες και Κύπρι-
ους του Ηνωμένου Βασιλείου. Για
το λόγο αυτό τα είδη που υπάρ-
χουν στην αγορά έχουν περισσό-
τερο χαρακτήρα εθνικής κουζί-
νας (π.χ. αρκετές επιλογές έτοι-
μου γύρου), ενώ αρκετά από τα
προϊόντα ζύμης και τα λαχανικά
κυκλοφορούν χωρίς καμία προ-
σαρμογή στην ελληνική τους συ-
σκευασία. Ως προς τα παγωτά,
φαίνεται πως η ελληνική παρου-
σία στο ΗΒ αφορά προϊόντα ιδιω-

τικής ετικέτας. Για την προσέγγι-
ση ενός ευρύτερου κοινού θα
απαιτούνταν προσαρμογή της
συσκευασίας των προϊόντων
στην αγγλική γλώσσα, αν όχι και
προσαρμογή της συνταγής τους,
ώστε να πλησιάζουν στις βρετανι-
κές διατροφικές συνήθειες και
παραδόσεις (π.χ. στο ΗΒ είναι πο-
λύ κοινές οι πίτες κοτόπουλου ή
κρέατος, αλλά όχι οι τυρόπιτες
και οι σπανακόπιτες). Και οποι-
αδήποτε προσαρμογή βεβαίως
θα είχε επίπτωση στην τιμή και
στην ανταγωνιστικότητα του προ-
ϊόντος.
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Χωρίς ελληνικά κατεψυγμένα η βρετανική αγορά



Μια μεγάλη τιμητική
βράβευση με τα πέντε
κορυφαία χρυσά βραβεία
των ARISTOLEO High
Phenolic Table Olive Awards
2021 για τους βιολογικούς
ελαιώνες Σακελλαρόπουλου,
που πραγματοποιήθηκαν στο
Τορόντο του Καναδά για 6η
συνεχόμενη χρονιά.

Τ α Aristoleo High Phenolic Table
Olive Awards είναι ο διεθνής δια-
γωνισμός που προσμετρά τα

υψηλά ευεργετικά συστατικά (φαινόλες)
που βρίσκονται στις επιτραπέζιες ελιές.
Τα ευεργετικά αυτά συστατικά που αφο-
ρούν τις επιτραπέζιες ελιές ονομάζονται
φαινόλες, με κυρίαρχες την υδροξυτυ-
ροσόλη και την τυροσόλη αλλά και τα
παράγωγα τους.

Οι φαινόλες αυτές είναι πανίσχυρα
μικροσυστατικά, με εξαιρετική φαρμα-
κολογική δράση, που ανήκουν στα φυσι-
κά αντιοξειδωτικά, διαθέτουν σημαντική
βιολογική δράση και τους έχουν αποδο-
θεί ιδιότητες αντιφλεγμονώδεις, αντιο-
ξειδωτικές, καρδιοπροστατευτικές κα-
θώς και νευροπροστατευτικές.

Τα υγειοπροστατευτικά αυτά συστα-
τικά είναι πλέον μετρήσιμα με μεγάλη
ακρίβεια με την μέθοδο του Πυρηνικού
Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) που
χρησιμοποιείται από Έλληνες επιστήμο-
νες στην Φαρμακευτική σχολή του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Τομέας Φαρμακογνωσίας και
Χημείας Φυσικών Προϊόντων) σε συνερ-
γασία με το World Olive Center for Heal-
th, το U.C. Davis California καθώς και
άλλα πανεπιστημιακά τμήματα του εξω-
τερικού.

Ο διαγωνισμός

Ο διεθνής διαγωνισμός ARISTOLEO
High Phenolic Table Olive Awards 2021
βασίζεται στη μέτρηση της συνολικής
ποσότητας τυροσόλης και υδροξυτυρο-
σόλης (κυρίαρχων φαινολικών ενώσε-
ων) όπως μετρήθηκε με τη μέθοδο
NMR.

Ολοκληρώθηκε στις 23 Απριλίου
2021 και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι
επιτραπέζιες ελιές των ελαιώνων Σα-
κελλαρόπουλου είναι οι κορυφαίες παγ-
κοσμίως στην περιεκτικότητα φαινολών

και για αυτό κατατάχθηκαν στις πρώτες
θέσεις του διαγωνισμού, συγκεντρώ-
νοντας ένα διπλό χρυσό και τέσσερα
χρυσά βραβεία, κατακτώντας και τις
πέντε πρώτες θέσεις. 

Οι βραβευμένες 
επιτραπέζιες ελιές

Αναλυτικά, οι βραβευμένες επιτρα-
πέζιες ελιές είναι:

ΒΑΛΣΑΜΙΚΕΣ – Διπλό Χρυσό βρα-
βείο - EXTREME HEALTH AWARD 2021
(Συγκέντρωση 2100 mg/kg)

ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΝΙΕΣ - Χρυσό βραβείο
- SUPER HEALTH AWARD 2021 (Συγ-
κέντρωση 1900 mg/kg)

ΛΕΜΟΝΕΝΙΕΣ - Χρυσό βραβείο -
SUPER HEALTH AWARD 2021 (Συγκέν-
τρωση 1830 mg/kg)

ΚΑΛΑΜΩΝ - Χρυσό βραβείο - SU-
PER HEALTH AWARD 2021 (Συγκέν-
τρωση 1700 mg/kg)

ΤΕΛΙΕΣ - Χρυσό βραβείο - SUPER
HEALTH AWARD 2021 (Συγκέντρωση
1570 mg/kg)

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελιές Βαλ-
σαμικές σημείωσαν νέο ρεκόρ συγκέν-
τρωσης φαινολών (2100 mg/kg), η με-
γαλύτερη που έχει σημειωθεί σε εμπορι-
κό δείγμα επιτραπέζιων ελιών από όσα
έχουν συμμετάσχει στα βραβεία Aristo-
leo High Phenolic Table Olive Awards
έως σήμερα.

Επίσης, σημειώνεται πως σε όλα τα
δείγματα ελιών των ελαιώνων Σακελλα-
ρόπουλου, τα επίπεδα της τυροσόλης εί-
ναι πολύ ανώτερα του μέσου όρου των
εμπορικών δειγμάτων ελιών (134
mg/kg) που έχουν αναλυθεί από το
2005 έως σήμερα.
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Editorial

INFO
238 οι διεθνείς 
βραβεύσεις για τα
βιολογικά ελαιόλαδα 
και τις ελιές 

Τα κατεψυγμένα προϊόντα
ελληνικής ιχθυοκαλλιέρ-
γειας, είναι μία κατηγορία
που απουσιάζει από τα ρά-
φια του λιανεμπορίου τρο-
φίμων στο Ηνωμένο Βασί-
λειο όπως σημειώνεται
στην έρευνα αγοράς για τον
κλάδο των κατεψυγμένων
τροφίμων στη συγκεκριμέ-
νη αγορά, που πραγματο-
ποίησε το Γραφείο Οικονο-
μικών και Εμπορικών Υπο-
θέσεων της πρεσβείας της
Ελλάδος στο Λονδίνο.

Θύμιος Κτενίδης 



Εβροφάρμα: Αύξηση 1,3% 
στον κύκλο εργασιών το 2020

Στα € 33.909 χιλ. ανήλθε ο
ενοποιημένος κύκλος εργασιών της
Εβροφάρμα για τη χρήση που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2020, έναντι €
33.481 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση
1,3% ενώ ο εταιρικός κύκλος
εργασιών ανήλθε σε € 28.687 χιλ.
έναντι € 29.807 χιλ. της
προηγούμενης χρήσης
παρουσιάζοντας μείωση 3,8%.

Τ ο μεικτό ενοποιημένο περιθώριο διαμορ-
φώθηκε στο 19,5% έναντι 22,3% και το
εταιρικό 19,0% έναντι 21,3% της προηγού-

μενης συγκριτικά περιόδου. Σε επίπεδο απόλυτων
μεγεθών, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 6.625 χιλ.
ευρώ και σε 5.463 χιλ. ευρώ έναντι 7.467 χιλ. ευ-
ρώ και 6.336 χιλ. ευρώ για ενοποιημένο και εταιρι-
κό επίπεδο αντίστοιχα.Τα κέρδη προ φόρων, τό-
κων και αποσβέσεων (EBIΤDA) κατά την τρέχουσα
περίοδο ανήλθαν για τον όμιλο σε 2.820 χιλ. έναντι
3.649 χιλ. ευρώ και για την εταιρεία σε 1.519 χιλ.
έναντι 2.356 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 22,72% και
35,53% αντίστοιχα .

Tα ενοποιημένα αποτελέσματα

Tα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων
ανήλθαν στο ποσό των € 1.195 χιλ. κέρδη έναντι €
326 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. Αντίστοιχα, τα
αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν
σε € 185 χιλ. κέρδη έναντι ζημιών € (723) χιλ. της
προηγούμενης περιόδου. Η εταιρεία στη χρήση

2019 είχε επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενα
έξοδα δανείων € 1.541 χιλ. λόγω ολοσχερούς
εξόφλησης των δανείων της πρώην ΑΤΕ.

Τέλος το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φό-
ρων ανήλθε σε κέρδη € 1.080 χιλ. έναντι € 157
χιλ. της προηγούμενης χρήσης και το εταιρικό σε
κέρδος € 104 χιλ. έναντι ζημίας € (682) χιλ., αντί-
στοιχα.

Ανθεκτικός ο κλάδος 
των γαλακτοκομικών

Η βασική προτεραιότητα του ομίλου για την εν
λόγω περίοδο ήταν η υγεία και η ασφάλεια των ερ-
γαζομένων, προμηθευτών, πελατών και συνεργα-
τών. Η εταιρεία αναγκάστηκε να εφαρμόσει αυστη-
ρά πρωτόκολλα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυ-
νο διασποράς του κορονοϊού. Η διοίκηση διατηρεί
επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση
και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Ωστό-
σο ο κλάδος των γαλακτοκομικών αποδεικνύεται
ιδιαίτερα ανθεκτικός και όπως φαίνεται από τα
στοιχεία, δεν υπήρχε ιδιαίτερη επίπτωση στις πω-
λήσεις του ομίλου μας.

Ο όμιλος, με την υψηλή ρευστότητα που διαθέ-
τει πλέον, υλοποιεί επενδύσεις ύψους €5,5 εκατ.
οι οποίες είναι ενταγμένες σε αναπτυξιακά προ-
γράμματα. Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν, τον
εκσυγχρονισμό του εργοστασίου και την επέκταση
και αύξηση της δυναμικότητας της γραμμής στραγ-
γιστής γιαούρτης, καθώς επίσης την εγκατάσταση
στην Campus καινοτόμων συστημάτων που στο-
χεύουν στην προληπτική κτηνιατρική (cows scout)
και δημιουργία συνθηκών ευζωίας (cooling yard).

INFO
2020: Η
συνδεδεμένη
εταιρεία
Βιομέστη ΜΙΚΕ
ξεκίνησε την
λειτουργία της
εγκατάστασης
παραγωγής
βιοαερίου
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Διαδικτυακή επιχειρηματική
αποστολή με 14 γερμανικές εταιρεί-
ες που θα έρθουν σε επαφή με αντί-
στοιχες ελληνικές, πλοιοκτήτες και
ναυπηγεία, ώστε να εξεταστούν οι
δυνατότητες χρήσης νέων τεχνολο-
γιών στον κλάδο, διοργανώνουν,
από 31 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2021,
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο Πειραιώς σε συνεργασία με
το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ανα-
φέρει μεταξύ άλλων: “Η μακρά πα-
ράδοση της ναυτιλίας στην Ελλάδα
και την Κύπρο καθιστά αυτόν τον το-
μέα πολλά υποσχόμενο, με μεγάλο
δυναμικό συνεργειών και συνεργα-
σιών με γερμανικές εταιρίες.

Από την άλλη πλευρά, η ναυτι-
λιακή οικονομία αποτελεί σημαντικό
μέρος της οικονομίας της Γερμανίας
με περίπου 400 εταιρίες και περίπου
64.500 υπαλλήλους δημιούργησε
πωλήσεις 11,1 δισ. ευρώ το 2019
έναντι 10,7 δισ. ευρώ το 2018. Η πο-
σόστωση εξαγωγής ήταν 75% το
2019 έναντι 73% το 2018”.

Eπιχειρηματικές επαφές για 14 γερμανικές εταιρείες με ελληνικές

ΕΒΕΘ: Yποστήριξη 11 σχεδίων επιχειρήσεων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης»
Η καινοτομία στις επιχειρήσεις της “Γα-

λάζιας Ανάπτυξης” ήταν το ουσιαστικό ζη-
τούμενο των ευρωπαϊκών έργων 4helix+
και BLUE_BOOST, στα οποία συμμετείχε και
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης με συνολικά 11 καινοτόμα
σχέδια, τα οποία επελέγησαν μετά από αξιο-
λόγηση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έρ-
γο 4helix+, που ήταν ενταγμένο στο Ευρω-
παϊκό Πρόγραμμα Interreg MED 2014 –
2020, είχε ως κύριο σκοπό την προώθηση
της δημιουργικής καινοτομίας στις Πολύ Μι-
κρές, Μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρή-
σεις της ‘’γαλάζιας ανάπτυξης’’ (αλιεία, υδα-
τοκαλλιέργεια, επεξεργασία αλιευμάτων,
ναυπήγηση σκαφών, θαλάσσιος – παρά-
κτιος τουρισμός, θαλάσσιες βιοτεχνολογίες
κλπ.), μέσω coaching, δικτύωσης, συνεργα-
σίας με φορείς – επιχειρήσεις του τομέα των
πολιτιστικών – δημιουργικών βιομηχανιών
και μηχανισμού χορήγησης κουπονιών και-
νοτομίας. Η περίοδος υλοποίησής του ήταν
από την 1η Φεβρουαρίου 2018 – 31η Οκτω-
βρίου 2020.



H Creta Farms προσέφερε 620 
δωροεπιταγές για το πασχαλινό τραπέζι

Στο πλευρό των οικογενειών του
Ρεθύμνου που έχουν ανάγκη βρέθηκε
αυτές τις μέρες η Creta Farms,
θέλοντας ως μία από τις μεγαλύτερες
ελληνικές εταιρείες τροφίμων να
στηρίξει τις ευάλωτες και ευπαθείς
ομάδες του νομού όπου βρίσκεται η
κύρια παραγωγική της μονάδα.

Σ ύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Βιντζηλαίο,
στρατηγικό επενδυτή της Creta Farms:
«Στην Creta Farms, είμαστε βαθιά συνδεδε-

μένοι με την παράδοση και τις ρίζες της ελληνικής
οικογένειας. Στις πρωτόγνωρες συνθήκες που
διανύουμε, είναι χρέος όλων μας να συμβάλλου-
με με όσα μέσα διαθέτουμε στη στήριξη των κοι-
νωνικά ευάλωτων και ευπαθών ομάδων της κοι-
νωνίας μας, ώστε να παρέχουμε σε κάθε οικογέ-
νεια τα απαραίτητα για το διαφορετικό αυτό πασχα-
λινό τραπέζι. Σε συνέχεια της ενημέρωσής μας
από τον Δήμο Ρεθύμνης σχετικά με τις ανάγκες
που έχουν προκύψει, προχωρήσαμε στη συγκε-
κριμένη δωρεά, για να σταθούμε έμπρακτα στο
πλευρό των συνανθρώπων μας που μας έχουν
ανάγκη».

Οι επιταγές

Η εταιρεία δώρισε 620 επιταγές, αξίας 50 ευρώ

έκαστη, προκειμένου να διατεθούν σε ευάλωτες
και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με τα
στοιχεία που διαθέτει η Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου Ρεθύμνης.

Συγκεκριμένα, οι επιταγές διατίθενται για την
προμήθεια προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης
από Super Market της περιοχής. Σκοπός αυτής της
πρωτοβουλίας είναι η στήριξη της τοπικής κοινω-
νίας και των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγ-
κη, ώστε να στρώσουν με επάρκεια και αξιοπρέ-
πεια και αυτή τη χρονιά το πασχαλινό τραπέζι.

«Πολύ σημαντική δωρεά»

Εκπρόσωπος της εταιρείας παρέδωσε ήδη τις
επιταγές στον Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ.
Μαρινάκη, ο οποίος δήλωσε σχετικά: «O Δήμος
Ρεθύμνης ευχαριστεί θερμά την Εταιρεία Creta
Farms και τον ιδιοκτήτη της κ. Δημήτρη Βιντζη-
λαίο, ο οποίος σε συνέχεια της επικοινωνίας που
είχε μαζί μας, προχώρησε σε μια πολύ σημαντική
δωρεά για τους συμπολίτες μας. Σε αυτές τις δύ-
σκολες εποχές, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες
αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικής ευαισθη-
σίας και αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα τιμούν τον
επιχειρηματία που το αποφάσισε. Ευχόμαστε η
Creta Farms να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία
της και μακάρι η χειρονομία αυτή να βρει και άλ-
λους μιμητές».

INFO
2004: Συστάθηκε
στην Κύπρο 
η θυγατρική
εταιρεία 
«CRETA FARM
(CYPRUS) LTD».
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Πώς κινήθηκαν οι εξαγωγές 
με τρίτες χώρες

Στα 20,8 δισ. ευρώ ανήλθε η συνολική
αξία των εισαγωγών αγαθών από τις
τρίτες χώρες, όπως προκύπτει από τα
προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το
σύνολο του 2020.

Μ άλιστα, από το σύνολο των εισαγωγών,
το 63,55% πραγματοποιήθηκε με νόμι-
σμα τιμολογίου το αμερικανικό δολάριο,

το 30,95% με νόμισμα τιμολογίου το ευρώ, το
4,63% με μη προσδιοριζόμενο νόμισμα τιμολογί-
ου, το 0,85% με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην
του εθνικού νομίσματος των κρατών της Ευρώπης,
του ευρώ ή του δολαρίου και τέλος, το 0,02% με
νόμισμα τιμολογίου το εθνικό νόμισμα των εκτός
ευρώ κρατών-μελών της Ε.Ε. Αντίστοιχα, η συνο-
λική αξία των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες δια-
μορφώθηκε σε 13 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, το 46,86%
συντελέστηκε με νόμισμα τιμολογίου το δολάριο,
το 40,33% με νόμισμα τιμολογίου το ευρώ, το
8,91% με μη προσδιοριζόμενο νόμισμα τιμολογί-
ου, το 3,84% με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην
του εθνικού νομίσματος των κρατών της Ευρώπης,
του ευρώ ή του δολαρίου και τέλος, το 0,06% με
νόμισμα τιμολογίου το εθνικό νόμισμα των εκτός

ευρώ κρατών-μελών της Ε.Ε.

Οι εισαγωγές
Όσον αφορά στις εισαγωγές με ευρώ, το

76,65% συνδεόταν με βιομηχανικά προϊόντα, το
21,99% με πρωτογενή προϊόντα και το 0,71% με
προϊόντα πετρελαιοειδών. Την ίδια ώρα, όσον
αφορά στις εισαγωγές με δολάριο, το 59,35%
ήταν πετρελαιοειδή, το 29,25% βιομηχανικά προ-
ϊόντα και το 11,23% πρωτογενή προϊόντα.

Οι εξαγωγές
Σχετικά με τις εξαγωγές, με ευρώ πραγματο-

ποιήθηκε το 56,56% των συναλλαγών για βιομη-
χανικά προϊόντα, το 33,32% των συναλλαγών για
πρωτογενή προϊόντα και το 7,54% των συναλλα-
γών για πετρελαιοειδή. Αντίθετα, με δολάριο συν-
τελέστηκε το 67,53% των συναλλαγών για πετρε-
λαιοειδή, το 16,54% των συναλλαγών για βιομη-
χανικά προϊόντα και το 14,09% των συναλλαγών
για πρωτογενή προϊόντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές εξαγωγές
(σ.σ. ανεξαρτήτως προορισμού) ανήλθαν σε 30,7
δισ. ευρώ το 2020, καταγράφοντας μείωση της τά-
ξης του 9,3% σε σχέση με το 2019. Συγχρόνως, η
συνολική αξία των εισαγωγών περιορίστηκαν κατά
12,9% και διαμορφώθηκαν σε 48,6 δισ. ευρώ.

INFO
13 δισ. ευρώ οι
εξαγωγές προς
τρίτες χώρες
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Μέλι από Πεύκο και Ερείκη από την οικογένεια Αλαμπασύνη
Η οικογένεια Αλαμπασύνη διαθέτει στην

αγορά το Μέλι από Πεύκο και Ερείκη, ένα
προϊόν πλούσιο σε μέταλλα και ιχνοστοι-
χεία,χαμηλό σε σάκχαρα και υψηλές φαινό-
λες σε συσκευασία των 400 γραμμαρίων. Κά-
θε σταγόνα από αυτό το χρυσό θησαυρό του
τόπου μας βρίσκεται σε αυτό το βάζο. Οι αι-
σθήσεις σας ζωντανεύουν και είναι δύσκολο
να αντισταθείτε στην ομαλή και λεπτή γλυκύ-
τητα που κάνει το μέλι του Πεύκου με Ερείκη
τόσο ξεχωριστό.Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
το μέλι βοηθάει στην υγεία της καρδιάς και
διατηρεί ένα ισορροπημένο επίπεδο χολη-
στερόλης και λιπιδίων στο σώμα. Είναι κατα-
πραϋντικό για το λαιμό.Η οικογένεια Αλαμπα-
σύνηφροντίζει τις μέλισσες από το 1988 με
σεβασμό στη φύση και την παράδοση.Όλα τα
προϊόντα προέρχονται από τη μελισσοκομική
της φάρμα, χωρίς καμία επεξεργασία, δια-
σφαλίζοντας έτσι την ποιότητα σε όλη τη δια-
δρομή, από την κυψέλη ως το σπίτι του κατα-
ναλωτή. Προσφέρονται αγνά και φυσικά, δια-
τηρώντας τις ευεργετικέςκαι φαρμακευτικές
ιδιότητες των αγαθών της μέλισσας και όχι
μόνο.Η οικογένεια παράγει μέλι από το 1988.
Η πλούσια χλωρίδα της Ελλάδος και η νομα-
δική μελισσοκομία που ακολουθεί αποτε-
λούν εγγύηση για την ποιότητα και την γεύση
των προϊόντων.

Baklava rolls 
Τουμπουρλέκα

Η εταιρεία Τουμπουρλέκα έχει παρου-
σιάσει στην αγορά μια σειρά σιροπιαστών
γλυκών, αντιπροσωπευτικών των μεσογει-
ακών γεύσεων, φτιαγμένα με μεράκι και
παράδοση και πάντα με τη καλύτερη ποι-
ότητα πρώτων υλών. Διατίθενται σε διάφο-
ρες συσκευασίες, ιδανικές για να ικανοποι-
ήσουν όλες τις ανάγκες διανομής και πώ-
λησης. Στην κατηγορία Baklavarolls περι-
λαμβάνονται και τα ρολά μπακλαβά σε συ-
σκευασία των 140 γραμμαρίων, ένα προϊόν
από παραδοσιακό φύλλο κρούστας με ψι-
λοκομμένους ξηρούς καρπούς βουτηγμέ-
νο σε σιρόπι βανίλιας. Η εταιρεία Τουμ-
πουρλέκα από την πρώτη στιγμή παραλα-
βής των πρώτων υλών καθώς και κατά την
διάρκεια παραγωγής, συσκευασίας και δια-
νομής των σιροπιαστών γλυκών τηρεί και
πιστοποιείται κάθε χρόνο με το γερμανικό
σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας και
υγιεινής των τροφίμων International Fea-
turedStandards (IFS) Food Standard.
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Ο ξηρός λευκός οίνος του Κτήμα-
τος Θεόπετρα αποτελεί έναν βιολογι-
κό οίνο από σταφύλια των ελληνικών
ποικιλιών Μαλαγουζιάς και Ασύρτι-
κου. Η προζυμωτική εκχύλιση των
σταφυλιών και η αλκοολική ζύμωση
σε  χαμηλές θερμοκρασίες δίνουν
έναν οίνο με λαμπερό λεμονοπράσινο
χρώμα, φρέσκα αρώματα  ανανά,
μάνγκο, μανταρινιού και ροδάκινου,
διακριτική παρουσία μπισκότου και
νύξεις φρέσκου δυόσμου. Στο στόμα
χαρακτηρίζεται από δροσερή οξύτη-
τα, στρογγυλό σώμα, γεύσεις φρέ-
σκων φρούτων και μακρά βοτανική
επίγευση. Συνοδεύει ιδανικά ψάρια
και θαλασσινά, δροσερές σαλάτες,
λευκά κρέατα, αλλά πίνεται και μόνο
του ή με τη συνοδεία φρούτων. Το
ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑ αποτελεί τον οι-
κογενειακό αμπελώνα της οικογένει-
ας Τσιλιλή. Τα αμπελοτόπια του κτή-
ματος εκτείνονται γύρω από το Προ-
ϊστορικό Σπήλαιο της Θεόπετρας,
στους πρόποδες των Μετεώρων,
ανήκοντας στην Προστατευόμενη Γε-
ωγραφική Ένδειξη Μετέωρα.

Μαλαγουζιά-Ασύρτικο από το κτήμα Θεόπετρα

Βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τσουδερός
Εδώ και πολλές δεκαετίες η οικογέ-

νεια Τσουδερού διατηρεί σταθερές σχέ-
σεις συνεργασίας με προσεκτικά επιλεγ-
μένους παραγωγούς, ενώ παράλληλα
συνεχίζει την παραγωγή λαδιού και
στους ιδιόκτητους ελαιώνες της. Με αυ-
τό τον τρόπο εξασφαλίζει την καλύτερη
δυνατή πρώτη ύλη, τον καρπό της ελιάς
από τον οποίο εξάγει τον φυσικό χυμό
της, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και
μόνο με φυσική επεξεργασία. Η τυπο-
ποίηση του ελαιολάδου, γίνεται σε σύγ-
χρονες εγκαταστάσεις, επιλέγοντας συ-
σκευασίες μοντέρνες και εύχρηστες που
αναδεικνύουν τα αρώματα και διατη-
ρούν φρέσκια τη γεύση του ελαιολάδου.
Το Βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαι-
όλαδο Τσουδερός είναι ο φυσικός χυμός
ελιών αυστηρά βιολογικής καλλιέργειας
που προέρχονται από παραγωγούς με
τους οποίους διατηρείται μακροχρόνια
συνεργασία. Το βιολογικό, εξαιρετικά
παρθένο ελαιόλαδο είναι ιδανικό για να
καταναλωθεί ωμό, αλλά και στη μαγειρι-
κή, αφήνοντας στον ουρανίσκο μια λε-
πτή γεύση, σαν να βγήκε μόλις από το
λιοτρίβι, απελευθερώνοντας παράλλη-
λα φρουτώδεις επινεύσεις.



Δύο νέες πρωτοπορια-
κές και γευστικές προτάσεις
από την Ζύμη Ψαχνών έρ-
χονται για να μας δροσίσουν
κατά τα ανοιξιάτικα και καλο-
καιρινά μας γεύματα. Πρό-
κειται για γλυκά επιδόρπια
με παγωτό!Κάθε κουταλιά
σε ταξιδεύει!Υπέροχο καν-
ταΐφι από την Ζύμη Ψαχνών
και από πάνω παγωτό κρέ-
μα! Γευστική πορτοκαλόπιτα
και από πάνω παγωτό κρέ-
μα!Φυσικά και τα δύο γλυκά
έχουν φύλλο κρούστας και
φύλλο κανταΐφι της Ζύμης
Ψαχνών!Αφεθείτε στον πει-
ρασμό να δοκιμάσετε τις νέ-
ες γευστικές προκλήσεις της
Ζύμης Ψαχνών.Κανταΐφι με
παγωτό κρέμα των 500γρ.
και Πορτοκαλόπιτα με παγω-
τό κρέμα των 500γρ. Ήδη
έχει ξεκινήσει η τοποθέτησή
τους στις καταψύξεις των su-
permarket.

Γλυκά επιδόρπια με παγωτό από την Ζύμη Ψαχνών

Μαυρομάτικα φασόλια «Δικότυλον»
Η εταιρεία"Φενέα Γη" με το

λογότυπο «Δικότυλον» ξεκίνη-
σε την δραστηριότητά της το
2015στην περιοχή Φενεού της
Ορεινής Κορινθίας με βασικό
αντικείμενο τη διαλογή, τυπο-
ποίηση και εμπορία των
Οσπρίων της περιοχής. Στο
χαρτοφυλάκιό της διαθέτει και
τα φασόλια μαυρομάτικα Φενε-
ού «Δικότυλον». Στην περιοχή
του Φενεού, η οποία σχεδόν
έχει ταυτοποιηθεί με τα όσπρια,
παράγονται και τα πολύτιμα από
διατροφικής άποψης, μαυρο-
μάτικα φασόλια. Τα μαυρομάτι-
κα είναι πλούσια στα αμινοξέα
λυσίνη και θρεονίνη, ουσίες
απαραίτητες για τον σχηματι-
σμό των πρωτεϊνών. Επιτυχη-
μένοι πρωτεϊνικοί συνδυασμοί
επίσης είναι τα μαυρομάτικα με
τυρί ή γιαούρτι, με σταρένιο
ψωμί ή ταχίνι. Αποτελούν άρι-
στη πρόταση για μια μακροβιο-
τική δίαιτα, η οποία προτείνει
διατροφή αποκλειστικά με ακα-
τέργαστες φυτικές τροφές.

Χοιρινό σνίτσελ από τη
φάρμα Μητσόπουλος

Η φάρμα Μητσόπουλος διαθέτει στην
αγορά κωδικούς κρεατοσκευασμάτων, μετα-
ξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το παναρι-
σμένο χοιρινό Σνίτσελ «Αξίας Γεύση». Πρό-
κειται για ένα προϊόν έτοιμο για ψήσιμο από
ποιοτικά κομμάτια κρέατος και μπαχαρικά.
Τρυφερές λεπτές φέτες χοιρινού κρέατος
πανάρονται σε ιδιαίτερο μείγμα, απογει-
ώνοντας τη γεύση του κλασικού σνίτσελ. Στη
φάρμα Μητσόπουλος από την εκτροφή των
ζώων μέχρι και την τυποποίηση του κρέατος
ακολουθείται ένα πλήρες σύστημα ιχνηλασι-
μότητας που συνδέει πλήρως το τελικό προ-
ϊόν με την αλυσίδα παραγωγής. Έτσι μπορεί
να υπάρχει πλήρης έλεγχος σε κάθε στάδιο
που εγγυάται για την ποιότητα και την ασφά-
λεια  των προϊόντων.
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