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Η πανδημία του κορωνοϊού
έχει «πλήξει» σε μεγάλο
βαθμό την αγορά, αλλά

αυτό δεν αφορά το σύνολο των
προϊόντων και των καταστημά-
των. Μία κατηγορία προϊόντων
που ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τη
συγκεκριμένη κατάσταση ήταν
και τα συσκευασμένα τρόφιμα,
μεταξύ των οποίων και το έτοιμο
φαγητό. Όλη η ιδέα βασίζεται στο
γεγονός ότι μπορεί ένας κατανα-
λωτής να αγοράσει ένα προϊόν
και να ικανοποιήσει γρήγορα τη
βασική ανάγκη του οργανισμού

του, χωρίς όμως να κάνει εκπτώ-
σεις στην ποιότητά του. Στο πλαί-
σιο αυτό, τα έτοιμα γεύματα που
περιλαμβάνουν συνδυασμούς
π.χ. κρέατος και λαχανικών ή
αμύλου ή πρωτεΐνης, έχουν ήδη
αρχίσει να κερδίζουν θέση στα
ράφια. Η αγορά του έτοιμου φα-
γητού υπολογίζεται πια ότι ανέρ-
χεται σε δισεκατομμύρια ευρώ
παγκοσμίως. Οι έτοιμες σε πακέ-
το σαλάτες «τρέχουν» το τελευ-
ταίο διάστημα με σημαντικό ρυθ-
μό ανάπτυξης, ενώ τα χύμα λαχα-
νικά εμφανίζουν τάση υποχώρη-

σης στο μερίδιό τους. Η σταδιακή
προτίμηση που δείχνουν οι κατα-
ναλωτές στη συγκεκριμένη κατη-
γορία συσκευασμένων τροφίμων
δεν είναι όμως μόνο λόγω της
πανδημίας. Οι σύγχρονες γενιές
αναζητούν την ευκολία στην υγι-
εινή διατροφή, ώστε να κερδί-
ζουν πολύτιμο χρόνο και να τρώ-
νε υγιεινά πιο συχνά. Σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξή τους παίζει,
επίσης, η μεγάλη ποικιλία στους
συνδυασμούς λαχανικών που
συνθέτουν τις σαλάτες, στην
οποία έχουν επενδύσει εταιρείες.
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Υγιεινά και συσκευασμένα 
προτιμούν οι νεότεροι καταναλωτές



Με κεντρικό χορηγό την
Πατρινή εταιρεία «Λουξ» θα
πορευτεί στο φετινό
πρωτάθλημα της Α2 μπάσκετ
των ανδρών ο Απόλλων
Πατρών, που φέτος έχει
ψηλές βλέψεις που φτάνουν
μέχρι και την επιστροφή του
στα «σαλόνια» της Α1.

«Π ρόκειται για μια μακρό-
χρονη σχέση ζωής, σε-
βασμού και εμπιστοσύ-

νης, η οποία παραμένει αναλλοίωτη
και δυναμώνει καθημερινά», αναφέ-
ρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της.

Και συνεχίζει: «Για τη Λουξ ο
Απόλλων Πατρών δεν αποτελεί
απλώς έναν Σύλλογο, με τον οποίο
συνεργάζεται με στόχο τα ανταποδοτι-
κά οφέλη. Υπάρχει συναίσθημα, είναι
ο Σύλλογος που παραδοσιακά η εται-
ρία βρίσκεται στο πλευρό του, όπως
συμβαίνει και το αντίστροφο! Στην οι-
κογένεια της Λουξ πάντα νιώθουμε
ότι ο Απόλλων είναι η “δική μας” ομά-
δα».

Στήριξη στον αθλητισμό της
Πάτρας

Επίσης αναφέρει πως «στην εποχή
της πανδημίας είναι ξεκάθαρο πλέον
ότι ο Απόλλων Πατρών είναι έτοιμος
να επιστρέψει εκεί που ανήκει και η
Λουξ στηρίζει αυτήν του την προσπά-
θεια αποτελώντας τον χορηγό στη φα-
νέλας της ομάδας και των ακαδημιών
μπάσκετ και βόλεϊ».

«Στηρίζοντας τον Απόλλωνα η
Λουξ συμβάλει στον αθλητισμό της
Πάτρας, στην αναβάθμισή του, στην
προβολή όλων όσα η κοινωνία και οι
νέοι έχουν ανάγκη καθώς και στην

προώθηση του πνεύματος, του αθλη-
τικού ιδεώδους και της ενίσχυσης της
ενασχόλησης των νέων με τον αθλητι-
σμό» προσθέτει.

«Στη Λουξ είμαστε διπλά χαρού-
μενοι για αυτή τη σχέση ζωής, γνωρί-
ζοντας πολύ καλά τι σημαίνει για την
Πάτρα ο Απόλλωνας, την αγάπη του
κόσμου, την προσφορά του στην κοι-
νωνία, στον αθλητισμό και τις δράσεις
του ως Σύλλογος».

Λίγα λόγια για τη Λουξ

Όλα άρχισαν στις αρχές της δε-
καετίας του 1950, όταν στη συμβολή
των οδών Παντοκράτορος και Ηλείας,
πίσω από τον ομώνυμο ιστορικό ναό
που υπάρχει ακόμα σήμερα στο κέν-
τρο της παλιάς πόλης της Πάτρας, ο
Παναγιώτης Μαρλαφέκας ιδρύει τη
«λουξ», μια μικρή οικογενειακή επι-
χείρηση που αρχικά παράγει πορτο-
καλάδα, λεμονάδα και γκαζόζα.

Στις αρχές της δεκαετίας του
1970, η "λουξ" είχε φτάσει να απα-
σχολεί 10 εργαζομένους, ενώ η πα-
ραγωγή άγγιζε τα 100 κιβώτια την
ημέρα. Ωστόσο, η μικρή μονάδα της
οδού Παντοκράτορος δεν μπορούσε
πλέον να καλύψει τις ανάγκες που εί-
χαν δημιουργηθεί στην αγορά. Το
1972, ο Παναγιώτης Μαρλαφέκας,
αποφάσισε να μεταφέρει το εργοστά-
σιο σε ιδιόκτητες, μεγαλύτερες και πιο
σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Έτοιμα συσκευασμένα φα-
γητά και κομμένες σαλάτες
κερδίζουν σταθερά θέση
στα ράφια των καταστημά-
των, αλλά και στο καλάθι
των νεότερων κυρίως κατα-
ναλωτών, που επιθυμούν
να τρέφονται υγιεινά χωρίς
όμως να σπαταλούν χρόνο
στο μαγείρεμα.

Θύμιος Κτενίδης 
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INFO
1950: Η ίδρυση 
της εταιρείας
1972: Αποκτά την έδρα 
της στο Κεφαλόβρυσο
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«Είναι μακρύς ο
δρόμος που έχουμε και
χρειάζονται αντοχές
και από τις δύο πλευ-
ρές», υπογράμμισε ο
πρόεδρος του Επαγ-
γελματικού Επιμελητη-
ρίου Αθηναίων, Γιάν-
νης Χατζηθεοδοσίου,
σε δηλώσεις του.

Ο κ. Χατζηθεοδοσί-
ου έστειλε μήνυμα αι-
σιοδοξίας, καλώντας
όλους να τηρούν τα μέ-
τρα προστασίας προ-
κειμένου οι αγορές να
γίνονται με ασφάλεια,
αλλά και τους κατανα-
λωτές να προτιμούν τα
καταστήματα της γειτο-
νιάς αποφεύγοντας με
αυτόν τον τρόπο τις με-
τακινήσεις. «Με τη στή-
ριξη όλων η αγορά
μπορεί να παραμείνει
ανοιχτή», τόνισε ο πρό-
εδρος.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Είναι μακρύς ο δρόμος που έχουμε

ΒΕΠ: Παράταση για 
το Ψηφιακό Μητρώο

Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Γεώργιος Παπαμα-
νώλης – Ντόζας, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφο-
ρών και τον Υφυπουργό, κ.κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή και Ιωάννη Κεφαλο-
γιάννη, αντίστοιχα, ζήτησε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατα-
χώρισης των υπόχρεων επιχειρήσεων στο Ψηφιακό Μητρώο, δεδομένης της
οικονομικής δυσπραγίας τους, αλλά και των συνθηκών λειτουργίας τους, λό-
γω της πανδημίας του κορονοϊού.

Κανονικά η λειτουργία
των λαϊκών 

Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα, Τε-
τάρτη 7 Απριλίου, οι λαϊκές αγορές όπως ση-
μειώνει σε ανακοίνωσή της η Παναττική Ομο-
σπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλη-
τών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ).

"Παραμένουμε μακριά από δήθεν απερ-
γιακές κινητοποιήσεις, συγκεκριμένων, κατ'
επάγγελμα συνδικαλιστών, που δεν επιθυ-
μούν τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση
του κλάδου μας στο βωμό των μικροκομματι-
κών τους συμφερόντων, προκειμένου με
ψευδή παραπληροφόρηση να διατηρήσουν
την συνδικαλιστική τους ύπαρξη”, αναφέρει
μεταξύ άλλων.
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Την ακύρωση
της προγραμματι-
σμένης για τις 20
έως 24 Ιουλίου
2021 Διεθνούς Έκ-
θεσης Παιχνιδιού
Spielwarenmesse
Summer Edition,
ανακοίνωσε ο Εκθε-
σιακός Οργανισμός
Spielwarenmesse
eG, τον οποίο στην
Ελλάδα και την Κύ-
προ αντιπροσωπεύ-
σει το Ελληνογερ-
μανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.

Η απόφαση ελή-
φθη λόγω της μεγά-
λης αβεβαιότητας
που εξακολουθεί να
υπάρχει από την
πανδημία του κορο-
νοϊου σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο.

Ακυρώθηκε η Spielwarenmesse Summer Edition 2021

Το Επιμελητήριο Κοζάνης για 
τη στήριξη των επιχειρήσεων

Την ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων που παρέμειναν κλειστές την περίο-
δο των Χριστουγέννων με το ποσό των 3.000 ευρώ και δυστυχώς δεν συμπε-
ριλήφθηκαν στο πρόγραμμα ζητά με νέο έγγραφό του το Επιμελητήριο Κοζά-
νης και ο Πρόεδρος, Νίκος Σαρρής, από τον Υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη και
τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη.  Η επιστολή
αναφέρει μεταξύ άλλων: “... δυστυχώς όπως έγινε αντιληπτό δεν περιλαμβά-
νει όλους τους ΚΑΔ δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που παρέμειναν κλει-
στές, παρά το γεγονός ότι στην υπόλοιπη χώρα λειτούργησαν έστω και υπό
όρους”.

Επιμελητήριο 
Τρικάλων: Ψηφιακά 
η Foodexpo 2021

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει
τις επιχειρήσεις μέλη του ότι η FOODEXPO
2021 θα πραγματοποιηθεί μόνο ψηφιακά. 

Η FOOD EXPO DIGITAL θα πραγματοποι-
ηθεί ψηφιακά από 14 έως 18 Ιουνίου 2021,
μέσω μιας custom made ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας, εγκαινιάζοντας τη νέα εποχή και δί-
νοντας το έναυσμα για την επανεκκίνηση της
οικονομίας και την ομαλοποίηση της αγοράς
των τροφίμων και ποτών.
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Νέο κατάστημα για την αλυσίδα Coffee Island
Το τετρακοσιοστό,  και κατάστημα -
"σταθμό", στο αναπτυξιακό της
πλάνο, εγκαινίασε προ ολίγων
ημερών η μεγαλύτερη εταιρεία
καφεστίασης στην Ελλάδα, Coffee
Island. 

Π ρόκειται για ένα ακόμη κατάστημα που
εντάσσεται στο δίκτυο δικαιόχρησης
(franchise), το οποίο έχει έκταση 70 τμ

και βρίσκεται στην Πάτρα, την πόλη από την
οποία η εταιρεία ξεκίνησε το 1999, στην οποία
εδραιώθηκε, και με την οποία συνεχίζει να είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη. 

Το νέο κατάστημα βρίσκεται σε ένα από τα
κομβικότερα σημεία της πόλης, επί της Ακτής
Δυμαίων, στην περιοχή του Νότιου Πάρκου της
παραλίας Πατρών. Η συγκεκριμένη τοποθεσία
ενισχύει ακόμα περισσότερο τη δυναμική της
Coffee Island στην πόλη, χωρίς να πλήττει τα
συμφέροντα άλλων καταστημάτων της αλυσί-
δας, κάτι που αποτελεί απαράβατη δέσμευση
της εταιρείας προς τους συνεργάτες του δι-
κτύου της.

ΜΕΣΟΤΙΤΛΟΣ: Παρουσία σε 49 σημεία του
εξωτερικού

Διανύοντας πλέον την τρίτη δεκαετία της, η
εταιρεία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,
έχει καταφέρει να δημιουργήσει το μεγαλύτερο

δίκτυο καφεστίασης στην Ελλάδα, ενώ παράλ-
ληλα εργάζεται εντατικά για την ενίσχυση της
παρουσίας της στο εξωτερικό, δίνοντας ήδη το
«παρών» σε 49 σημεία στην Αμερική, την Ευ-
ρώπη και τη Μέση Ανατολή. Το προηγούμενο
έτος, η Coffee Island ολοκλήρωσε το άνοιγμα
24 νέων καταστημάτων, που ενίσχυσαν σημαν-
τικά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στις αν-
τίστοιχες περιοχές.| 

ΜΕΣΟΤΙΤΛΟΣ: Λίγα λόγια για τα Coffee Is-
land

Το προηγούμενο έτος, και παρά τη δριμύτα-
τη υγειονομική κρίση, η οποία συρρίκνωσε ση-
μαντικά την αγορά καφεστίασης, η Coffee Is-
land έμεινε πιστή στη στρατηγική της, επιτυγχά-
νοντας το άνοιγμα 24 νέων καταστημάτων, που
ενίσχυσαν σημαντικά τη μικρομεσαία επιχειρη-
ματικότητα στις αντίστοιχες περιοχές.

Το πλάνο ανάπτυξης της Coffee Island για το
α' εξάμηνο του 2021 -  μια χρονιά εξίσου απαι-
τητική για τον Κλάδο - περιλαμβάνει το άνοιγμα
20 νέων καταστημάτων,  γεγονός που αναμφί-
βολα θα οδηγήσει στην περαιτέρω ισχυροποί-
ηση της θέσης της στην ελληνική αγορά.   Βασι-
κή προτεραιότητα της Coffee Island, αποτελεί,
όχι απλά η ποσοτική, αλλά κυρίως η ποιοτική
ανάπτυξη του δικτύου της και η ακόμα μεγαλύ-
τερη γεωγραφική διασπορά, τόσο μέσω των
κλασικού τύπου καταστημάτων της, όσο και μέ-
σω του νέου μοντέλου "Coffee Little Island”.

INFO
1999: Το έτος ίδρυσης
της εταιρείας
20 νέα καταστήματα θα
ανοίξουν το πρώτο
εξάμηνο του 2021
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Επιμελητήριο Λάρισας: Σε λειτουργία
η πλατφόρμα για την  «ΓΕΦΥΡΑ 2»

Όπως ενημερώνει το Επιμελητήριο
Λάρισας, άρχισε η λειτουργία της ψηφια-
κής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματεί-
ας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)
του Υπουργείου Οικονομικών, για την
υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «ΓΕ-
ΦΥΡΑ 2», το οποίο προσφέρει στήριξη
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τις οι-
κονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του
κορονοϊού.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι
τα εξής:
l Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρη-

ματικών δανείων για 8 μήνες.
l Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο

και των τόκων του δανείου.
l Επιβράβευση των συνεπών δανειολη-

πτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης,
που φτάνουν μέχρι και το 90% της μη-
νιαίας δόσης.

l Επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για
επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια, προκειμένου να τα
ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατα-
σχέσεις και πλειστηριασμούς.
Βασική προϋπόθεση ένταξης στο

Πρόγραμμα είναι τα έσοδα της επιχείρη-
σης το έτος 2020 να ήταν μειωμένα κατά
τουλάχιστον 20%, συγκριτικά με το έτος
2019.

Επιμελητήριο Εύβοιας:  Έκκληση να τηρηθούν οι οδηγίες των ειδικών
Το Επιμελητήριο Εύβοιας χαιρετίζει την

απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξει το λια-
νεμπόριο. “Πρόκειται για μία εξέλιξη που
μπορεί να δώσει πνοή στο επιχειρείν και την
οικονομία, προστατεύοντας παράλληλα τη
δημόσια υγεία, καθώς το άνοιγμα θα γίνει
υπό αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα”,
αναφέρει σε ανακοίνωση του.

Και προσθέτει: “Για την ώρα, εμείς ως
Επιμελητήριο, καλούμε επιχειρήσεις, επαγ-
γελματίες, εργαζόμενους και καταναλωτές,
να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες των ειδι-
κών ώστε το επικείμενο άνοιγμα της αγοράς
να γίνει χωρίς το παραμικρό υγειονομικό ρί-
σκο. Παράλληλα προτρέπουμε τους πολίτες
να στηρίξουν τα μικρά μαγαζιά και την τοπική
οικονομία της γειτονιάς τους. Εμείς θα είμα-
στε πάντα δίπλα τους”.
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Είστε vegan, vegetarian ή απλώς εκτιμάτε μια πλούσια ισορ-
ροπημένη διατροφή; Αν βρήκατε το κλειδί της απόλαυσης στις
σαλάτες-γεύματα Φρεσκούλης, οι τελευταίες προτάσεις της
σειράς είναι βέβαιο ότι θα σας καταπλήξουν! Έτοιμες για σερβί-
ρισμα, πλούσιες σε φαντασία, γεύση και θρεπτικά συστατικά,
δίνουν τώρα νέο νόημα στη λέξη γεύμα, υγιεινά, νόστιμα και
πολύ οικονομικά! Italian με παρμεζάνα και τοματίνια, Caesar’s
με κοτόπουλο, Caprese με μοτσαρέλα, Tuna με καλαμπόκι,
Quinoa, με ξηρούς καρπούς και cranberries! Σαλάτες-γεύματα
Φρεσκούλης. Βάζουμε τα υλικά! Βάλτε την όρεξη και απολαύ-
στε γεύση!

Το 2004, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Εurocatering ΑΕ,
γνώρισε στους Έλληνες τα πλεονεκτήματα μιας ολόφρεσκης,
καλοπλυμένης και έτοιμης για σερβίρισμα σαλάτας λαχανικών.
Από τότε, μέχρι σήμερα, ο Φρεσκούλης γράφει τη δική του
ιστορία παράγοντας τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από ολό-
φρεσκα φρούτα και λαχανικά που διατίθεται σήμερα, στην ελ-
ληνική αγορά. O Φρεσκούλης συνεργάζεται αποκλειστικά με
παραγωγούς που εφαρμόζουν καλές γεωργικές πρακτικές
σύμφωνες με το σύστημα Ολοκληρωμένης Αγροτικής διαχείρι-
σης. Η αειφορία στο χωράφι διασφαλίζει την ποιότητα της πα-
ραγωγής όσο και την υγεία του περιβάλλοντος. Το δίκτυο συμ-
βολαιακής γεωργίας του Φρεσκούλη περιλαμβάνει σήμερα,
περισσότερους από 80 παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα, με
θερμοκήπια και προσεγμένες υπαίθριες καλλιέργειες σε: Πε-
λοπόννησο, Εύβοια, Θεσσαλία, Μακεδονία, Βοιωτία.

Vegan τυρί Viofree

Σαλάτες γεύματα Φρεσκούλης

Αυξημένη παρουσιάζεται η ζήτηση
τα τελευταία χρόνια για vegan κωδι-
κούς και στην ελληνική αγορά, με
πρωταγωνιστή της κατηγορίας το φυτι-
κό τυρί. Το Vegan τυρί Viofree αποτε-
λεί ένα 100% φυτικό προϊόν χωρίς κα-
ζεΐνη ή οποιοδήποτε άλλο ζωικό παρά-
γωγο, ιδανικό για vegans και αυστηρά
χορτοφάγους, καθώς και για άτομα
που αποφεύγουν τα ζωικά παράγωγα
λόγω κάποιας αλλεργίας ή δυσανε-
ξίας. Το προϊόν είναι κατάλληλο και για
την περίοδο της νηστείας, αφού παρά-
γεται χωρίς γαλακτοκομικά, χωρίς λα-
κτόζη και γλουτένη. Επίσης, δεν περιέ-
χει σόγια. Το vegan τυρί Viofree παρα-
σκευάζεται στην Ελλάδα και είναι δια-
θέσιμο σε μια υπέροχη ποικιλία γεύσε-
ων. Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων
της VIOTROS, το προϊοντικό εύρος
που διαρκώς μεγαλώνει βάζοντας στο
τραπέζι του καταναλωτή ενδιαφέρου-
σες διατροφικές προτάσεις αλλά και η
αναγνωρισμένη πανευρωπαϊκά πλέον
εγκυρότητα της υπογραφής της την
έχουν φέρει υψηλά στις προτιμήσεις
του vegan κοινού.



Toκρύο ρόφημα καφέ LatteStar-
bucksείναι διαθέσιμο στα σούπερ
μάρκετ σε συσκευασία των 220ml και
αποτελεί ένα Ready-to-drink προϊόν
που ακολουθεί τις σύγχρονες διατρο-
φικές τάσεις.

Το κρύο ρόφημα καφέ LatteStar-
bucksείναι βασισμένο στο πιο δημο-
φιλές ρόφημα των καταστημάτων
Starbucks, αυτός ο κλασικός συνδυα-
σμός υψηλής ποιότητας καφέ Star-
bucks με γάλα, είναι εμπνευσμένο
από την πατρίδα των Starbucks το
Σιάτλ της Ουάσιγκτον, το μέρος όπου
ξεκίνησαν όλα στο ιστορικό PikePlace
Market. Το παραδοσιακό latte, ελα-
φρώς πιο γλυκό, είναι φτιαγμένο με
τον καφέ Starbucks Espresso Roast,
τους ίδιους κόκκους που χρησιμοποι-
ούνται ως την καρδιά όλων των ροφη-
μάτων με βάση των espresso στα κα-
ταστήματα Starbucks. Είναι διαθέσιμο
στην ελληνική αγορά από την εταιρεία
ArlaFoods και αποτελεί μια εναλλακτι-
κή πρόταση για καφέ.

Ξινόγαλο ΜΕΒΓΑΛ

Κρύο ρόφημα καφέ Latte Starbucks

Ένα προϊόν απολαυστικό
και με μοναδική, δροσερή
γεύση έχει λανσάρει στην
αγορά η εταιρεία Μεβγάλ. Το
Ξινόγαλο ΜΕΒΓΑΛ παράγεται
αποκλειστικά από ελληνικό,
φρέσκο γάλα, με μόλις 1,5%
λιπαρά, χωρίς προσθήκη ζά-
χαρης ή άλλων γλυκαντικών
ουσιών και αποτελεί ένα φυ-
σικό, υγιεινό και πολύ θρεπτι-
κό ρόφημα, που είναι σύμφω-
νο με τις σύγχρονες διατροφι-
κές τάσεις. Το Ξινόγαλο είναι
ένα προϊόν, το μοναδικό με ει-
δική καλλιέργεια γιαούρτης
που περιέχει το στέλεχος Bifi-
dus, παρέχοντας πολλά και
σημαντικά οφέλη στον οργα-
νισμό, καθώς είναι γνωστό ότι
συμβάλλει στην καλύτερη λει-
τουργία του πεπτικού συστή-
ματος. Με το Ξινόγαλο χαρί-
ζετε καθημερινά ένα πολύτι-
μο δώρο στον οργανισμό σας.
Είναι διαθέσιμο στα ψυγεία
των σούπερ μάρκετ σε συ-
σκευασία των 500ml.
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Η Βλαχοπούλα ΧΕΛΜΟΣ είναι
λευκό τυρί άλμης που παράγεται
από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα,
αλάτι, πυτιά και καλλιέργεια. Έχει
πλούσια γεύση και μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ως επιτραπέζιο τυρί, στις
σαλάτες και στις πίτες. Είναι διαθέ-
σιμο σε διαφορετικά μεγέθη, μετα-
ξύ των οποίων η συσκευασία Va-
cuum των 800 γραμμαρίων.

Η ΧΕΛΜΟΣ, η πρώτη Βιομηχα-
νία Γάλακτος στην Πελοπόννησο,
από το 1979 μέχρι σήμερα, κατα-
γράφει συνεχείς επιτυχίες, στην Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό, και σταθε-
ρά ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης,
οι οποίοι ενισχύουν καθημερινά τη
σημαντική θέση της ΧΕΛΜΟΥ στη
διεθνοποιημένη αγορά. Παραμένει
πιστή στην παράδοση και φιλοσοφία
της, η οποία την έχει βοηθήσει να
φτάσει στο υψηλό επίπεδο που βρί-
σκεται. Διατηρεί το “οικογενειακό”
περιβάλλον, παρά το μέγεθος της
επιχείρησης και τον όγκο των εργα-
σιών της.

Λευκό τυρί Βλαχοπούλα ΧΕΛΜΟΣ

Παραδοσιακό πρόβειο γιαούρτι Όλυμπος

Το Παραδοσιακό Γιαούρτι της εταιρείας Όλυμπος παράγεται από 100% ελ-
ληνικό φρέσκο πρόβειο γάλα και καλλιέργεια γιαούρτης. Πρόκειται για αυθεν-
τικό παραδοσιακό γιαούρτι με μεστή γεύση και με πέτσα σε κύπελλο με ταινία,
ώστε να μένει φρέσκο και αναλλοίωτο. Έχει πλούσια και ελαφρώς υπόξινη
γεύση και είναι διαθέσιμο στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ σε συσκευασία των
240 γραμμαρίων. Το παραδοσιακό γιαούρτι είναι ένα σνακ πλούσιο σε θρεπτι-
κά συστατικά με πολλά οφέλη για την υγεία. Ένα πλεονέκτημά του είναι η υψη-
λή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Το ασβέστιο παίζει καθοριστικό ρόλο στη δομή
και δύναμη των οστών και των δοντιών αλλά και στη σωστή λειτουργία των ζω-
τικών οργάνων.

Φρέσκο γάλα Στάμου 
με 3.8% λιπαρά 

Ένα παστεριωμένο γάλα αγελάδος με
3,8% λιπαρά κυκλοφορεί στην αγορά από
την εταιρεία Στάμου. Από το 1964 , η εταιρεία
Στάμου φτιάχνει παραδοσιακά προϊόντα με
ιδιαίτερη αγάπη και μεράκι. Το φρέσκο γάλα
αγελάδος Στάμου δεν είναι ομογενοποιημέ-
νο, γι’ αυτό και θέλει καλή ανακίνηση πριν
από κάθε χρήση. Το φρέσκο γάλα Στάμου, εί-
ναι στη διάθεση του καταναλωτή λίγες ώρες
μετά το άρμεγμα. Με τον τρόπο αυτό, διατη-
ρεί όλα τα θρεπτικά συστατικά του αναλλοί-
ωτα. Διατίθεται σε συσκευασία του 1 λίτρου.




