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Η βιομηχανία τροφίμων
και ποτών πρέπει να μει-
ώσει τα ποσοστά νατρί-

ου στα επεξεργασμένα προϊόν-
τα επεσήμανε σε ανακοίνωσή
του ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας. Τα νέα όρια που έθεσε ο
ΠΟΥ για 64 κατηγορίες τροφί-
μων και ποτών έχουν στόχο να
καθοδηγήσουν τις αρχές των
194 χωρών μελών του στις συ-
ζητήσεις τους με τη βιομηχανία.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με
τις νέες συστάσεις του ΠΟΥ, τα
πατατάκια θα πρέπει να περιέ-
χουν το μέγιστο 500 μικρογραμ-

μάρια νατρίου ανά 100 γραμμά-
ρια προϊόντος, οι πίτες και τα
γλυκά έως 120 μικρογραμμάρια
και το επεξεργασμένο κρέας
έως 360 μικρογραμμάρια. Η
υπερβολική πρόσληψη νατρίου
αυξάνει την αρτηριακή πίεση
και κατά συνέπεια αυξάνει τον
κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγ-
γειακών ασθενειών, επεσήμα-
νε. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις
αποτελούν τη βασική αιτία θα-
νάτου από μη μεταδιδόμενες
ασθένειες παγκοσμίως και ευ-
θύνονται για το 32% όλων των
θανάτων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η υψηλή πρόσληψη νατρίου
συνδέεται με την παχυσαρκία,
χρόνιες ηπατικές νόσους και
τον γαστρικό καρκίνο. Ο ΠΟΥ
συνιστά η κατανάλωση αλατιού
να περιορίζεται σε λιγότερα από
5 γραμμάρια καθημερινά- δη-
λαδή λιγότερα από 2 γραμμάρια
νατρίου. Ο παγκόσμιος στόχος
που είχε θέσει το 2013 ο ΠΟΥ
ήταν να μειωθεί ως το 2025 κα-
τά 30% η μέση πρόσληψη αλατι-
ού από τους ανθρώπους, όμως
“ο κόσμος δεν είναι στον σωστό
δρόμο για την επίτευξη του στό-
χου αυτού”.
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Λιγότερο αλάτι στα επεξεργασμένα τρόφιμα ζητά ο ΠΟΥ



Στην υλοποίηση επένδυσης
ύψους 4,5 εκατομμυρίων
ευρώ για τη δημιουργία
υπερσύγχρονης μονάδας
αναερόβιας επεξεργασίας
στον χώρο των
εγκαταστάσεών της στις
Σέρρες προχωρά η ελληνική
γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι,
στο πλαίσιο της μετάβασής
της στο κυκλικό μοντέλο της
Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Ευημερίας.

Σ τη συγκεκριμένη μονάδα θα
παράγεται βιοαέριο χρησιμο-
ποιώντας αποκλειστικά ως

πρώτη ύλη τα υγρά απόβλητα της εγ-
κατάστασης παγωτού και γαλακτοκο-
μικών καθώς και τον ορό γάλακτος
που προκύπτει από τη στράγγιση γι-
αούρτης. Το παραγόμενο βιοαέριο θα
οδηγείται στη συνέχεια στη μονάδα
συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας και θερμότητας, ισχύος 998kWΗ
ηλεκτρική ενέργεια θα διατίθεται στο
δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η παραγόμε-
νη θερμότητα θα αξιοποιείται εντός
των εγκαταστάσεων συμβάλλοντας
στη μείωση της χρήσης φυσικού αερί-
ου.

Πολλαπλά τα περιβαλλοντι-
κά οφέλη

Τα περιβαλλοντικά οφέλη της
επένδυσης προβλέπονται να είναι
πολλαπλά. Η μείωση των ετησίων εκ-
πομπών CO2 στο εργοστάσιο υπολο-
γίζεται σε 800 τόνους ανά έτος, λόγω
της κάλυψης των θερμικών αναγκών
κατά 21%. Η εκτιμώμενη ετήσια πα-
ραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας ανέρχεται σε 7.500 MWh, όσο
δηλαδή και η ενέργεια που απαιτείται
για να καλυφθούν οι ανάγκες περισ-
σοτέρων από 2.000 νοικοκυριών. Τέ-
λος, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί μεί-
ωση κατανάλωσης 80.000 λίτρων πε-
τρελαίου ετησίως από τη διακοπή με-
ταφοράς ορού γάλακτος με φορτηγά-
βυτία σε μονάδες τρίτων.

Ακόμη, η μεγάλου ύψους επένδυ-
ση πρόκειται να συνεισφέρει σημαντι-
κά στην εθνική οικονομία, καθώς και
στην τοπική κοινωνία των Σερρών
αφού θα δημιουργηθεί ένα σημαντι-

κός αριθμός νέων θέσεων εργασίας.

Νέο οικονομικό 
μοντέλο ανάπτυξης

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Κρι Κρι, Παναγιώτης Τσι-
νάβος, δήλωσε σχετικά: «Εμείς στην
Κρι Κρι αναγνωρίζουμε ότι για να συ-
νεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία
μας και να εξασφαλίζεται η επάρκεια
φυσικών πόρων, θα πρέπει να ακο-
λουθηθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο
ανάπτυξης που θα περιορίζει τα από-
βλητα, αλλά και θα μειώνει την ανάγ-
κη για νέους πόρους που πρέπει να
αντληθούν με μεγάλο οικονομικό και
περιβαλλοντικό κόστος. Στο πλαίσιο
αυτό, δημιουργούμε την υπερσύγ-
χρονη μονάδα αναερόβιας επεξεργα-
σίας, μια επένδυση ύψους 4,5 εκ. ευ-
ρώ, η οποία πρόκειται να επιφέρει
πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για την
εταιρεία, αλλά κυρίως για το περιβάλ-
λον και την εθνική οικονομία».

Η αναερόβια επεξεργασία αποτε-
λεί την πλέον ενδεδειγμένη τεχνολο-
γικά λύση παγκοσμίως για τη διαχείρι-
ση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων,
όπου επιτυγχάνεται η μείωση του ρυ-
παντικού φορτίου με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο, με ταυτόχρονη
παραγωγή βιοαερίου. Το βιοαέριο εί-
ναι μία καθαρή και ανανεώσιμη πηγή
ενέργειας που συμβάλλει στην κατα-
πολέμηση της κλιματικής αλλαγής και
υπερθέρμανσης του πλανήτη.
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Σε μονάδα παραγωγής 
βιοαερίου επενδύει η Κρι Κρι

Editorial

INFO
Η Κρι Κρι εξάγει σε 30
χώρες σε όλο τον κόσμο

Η υπερβολική περιεκτικό-
τητα αλατιού σε τρόφιμα
και ποτά εκθέτει τους αν-
θρώπους σε μεγαλύτερο
κίνδυνο να εμφανίσουν
καρδιαγγειακά προβλήμα-
τα και εγκεφαλικό, προει-
δοποίησε ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας, εκδί-
δοντες νέες οδηγίες για τον
περιορισμό του νατρίου
στις τροφές.

Θύμιος Κτενίδης 
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Σε περαιτέρω αύξηση πω-
λήσεων και κερδοφορίας προ-
σβλέπει το 2021 η Καραμο-
λέγκος, που ολοκληρώνει πε-
ρί τα τέλη Οκτωβρίου επένδυ-
ση σε νέα παραγωγική μονάδα
συνολικού προϋπολογισμού
27,3 εκατ. ευρώ, η οποία θα
συνεισφέρει σε αύξηση της
παραγωγικότητας και μείωση
του κόστους.

Σημειώνεται ότι η αγορά
του τυποποιημένου ψωμιού
συνέχισε να αναπτύσσεται το
2020 με ρυθμό +7% σε τεμά-
χια και +9% σε αξία. Όλες οι
κατηγορίες του τυποποιημέ-
νου ψωμιού κατέγραψαν θετι-
κή πορεία και ιδιαίτερα η κατη-
γορία των Slices (+23% σε τε-
μάχια και +21% σε αξία), τύ-
πος με την μεγαλύτερη μέση
τιμή στα τυποποιημένα ψωμιά.
Η αρτοβιομηχανία Καραμο-
λέγκος κατέγραψε περεταίρω
αύξηση μεριδίου επιτυγχά-
νοντας 51,5% σε αξία στην κα-
τηγορία του τυποποιημένου
ψωμιού.

Καραμολέγκος: Επένδυση σε νέα παραγωγική μονάδα

Επιμελητήριο Καβάλας: 500 εκ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει

ότι είναι σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων για
την χορήγηση επιχειρηματικών δανείων εγ-
γυημένων από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας
Επενδύσεων, την διαχείριση του όποιου το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέ-
θεσε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
(European Investment Fund). Το Ταμείο Εγ-
γυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογι-
σμό 100 εκατομμύρια ευρώ από πόρους του
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, μέσω του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
επιχειρηματικότητα και καινοτομία» και πέν-
τε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Σχεδιάζεται να χορηγηθούν περίπου 500
εκατομμύρια ευρώ σε εγγυημένα επενδυτι-
κά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης
αναπτυξιακού σκοπού, έτσι ώστε οι επιχει-
ρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα
αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους
στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. Επι-
λέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
όλων των κλάδων της οικονομίας με την τή-
ρηση των όρων του κανονισμού ήσσονος
σημασίας (de minimis) E.E. 1407/2013. 
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Το 58% των αυτοαπασχολούμενων
στην ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομι-
κές δυσκολίες λόγω της πανδημίας σύμ-
φωνα με το ευρωβαρόμετρο, και όπως
σημειώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πειραιώς, τα εθνικά σχέδια
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει
να παρέχουν στοχοθετημένα μέτρα που
θα επιτρέπουν την ταχεία ανάκαμψη και
επανενεργοποίηση για τις μικρές επιχει-
ρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους.

Το ΕΒΕΠ σημειώνει ότι η ηλεκτρονική
έρευνα του Eurofound "Living, Working
and COVID-19" έδειξε ότι η πιθανότητα
να μείνουν άνεργοι κατά τη διάρκεια της
κρίσης ήταν πολύ υψηλότερη για τους
αυτοαπασχολούμενους (13%) από τους
εργαζομένους (8%) και τους αυτοαπα-
σχολούμενους με υπαλλήλους (2,3%).
Σε όλη τη διάρκεια του 2020 οι αυτοαπα-
σχολούμενοι ανέφεραν μεγαλύτερη μεί-
ωση των ωρών εργασίας, περίπου -
18,2% και του εισοδήματος από τους κα-
νονικούς υπαλλήλους. Επιπλέον, ο κίν-
δυνος ανεργίας είναι μεγαλύτερος σε
εκείνους τους τομείς που επηρεάζονται
έντονα από την κρίση, δηλαδή ο τομέας
προσωπικών και επιχειρηματικών υπη-
ρεσιών.

ΕΒΕΠ: Οικονομικές δυσκολίες για το 58% των αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ 

Νέος CEO για την Farmer’s Fresh
H Farmer’s Fresh &

Healthy Products Ltd, ανα-
πτυσσόμενη εταιρεία στην
βιομηχανία νωπών φρού-
των και λαχανικών, ανακοί-
νωσε ότι ο κ. Κωνσταντίνος
Ευαγγέλου αναλαμβάνει τη
θέση του CEO. Mέσα στα
πλάνα της για ανάπτυξη τό-
σο στα παραδοσιακά φρέ-
σκα φρούτα και λαχανικά
αλλά και επέκταση σε νέ-
ους τομείς, η Farmer’s Fre-
sh προχωρεί σε στελέχωση
και ενδυνάμωση του οργα-
νισμού της.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το
2013 και δραστηριοποιείται
στη βιομηχανία νωπών
φρούτων και λαχανικών
από το 2014. Αποστολή της
είναι να διαθέτει στην αγο-
ρά τα γεωργικά προϊόντα
των καλλιεργητών και συ-
νεργατών της. 



Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών: 
Σημαντικό μερίδιο στην ιταλική αγορά

Οι επιτραπέζιες ελιές που εξάγει η
Ελλάδα στην Ιταλία, καταλαμβάνουν
σημαντικό μερίδιο στην αγορά.
Ωστόσο ελάχιστες ελληνικές
συσκευασμένες επιτραπέζιες ελιές
από τη χώρα μας τοποθετούνται στα
ράφια των καταστημάτων της
γειτονικής χώρας. Οι περισσότερες
ελληνικές ελιές εξάγονται
ατυποποίητες από την χώρα μας και
συσκευάζονται στην Ιταλία.

Γ ια να κερδίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς και
ελαιοπαραγωγοί από την προστιθέμενη αξία
του ελληνικού προϊόντος θα πρέπει να

υπάρξει οργανωμένη προσπάθεια προώθησης
των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών η οποία να επι-
κεντρωθεί στην εδραίωση της αναγνωρισιμότητας
τους, με προώθηση του λογότυπου ελιές «ελληνι-
κής προέλευσης». Αυτό κάνουν εδώ και χρόνια με
επιτυχία οι Ιταλοί (Made in Italy) και αποτελεί ση-
μαντικό στοιχείο αξιοπιστίας τους στις διεθνείς
αγορές.

Δεύτερη θέση για την Ελλάδα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Συμ-
βουλίου Ελαιολάδου (IOC), κατά την περίοδο
2019/2020, η Ιταλία, με παραγωγή επιτραπέζιας
ελιάς ύψους 74.100 τόνων, κατέχει την τρίτη θέση
στην ΕΕ, ακολουθώντας την Ισπανία και την Ελλά-
δα με 500.000 και 207.000 τόνους αντίστοιχα.

Οι ποικιλίες των επιτραπέζιων ελιών που καλ-
λιεργούνται στην ιταλική επικράτεια και αντιστοι-
χούν στο 70% της συνολικής παραγωγής είναι οι
ακόλουθες: «Bella di Cerignola», «Nocellara del
Belice», «Ascolana tenera», «Giarraffa», «Sant'
Agostino», «Santa Caterina» και «Taggiasca».

Οι ελληνικές ποικιλίες

Η χώρα μας, την περίοδο 2015-2019, είχε πο-
λύ υψηλό μερίδιο στις εισαγωγές της Ιταλίας (73%
- 82%) και καταλαμβάνει σταθερά την πρώτη θέ-
ση, ενώ ακολουθεί η Ισπανία (21,69%).

Στις ιταλικές εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών η
κυριότερη αγορά είναι το Ηνωμένο Βασίλειο
(37,52% του συνόλου των εξαγωγών), ενώ ακο-
λουθούν Γαλλία (16,13%), Γερμανία (14,92%) και
Ισπανία (8,35%). 

Από τις ελληνικές ποικιλίες, οι ελιές Καλαμών
απολαμβάνουν ιδιαίτερης αναγνώρισης από τους
καταναλωτές. Επιπλέον, στα ράφια των αλυσίδων
super markets τοποθετούνται συχνά οι πράσινες
ελιές Χαλκιδικής και ελιές θρούμπα Θάσου.

Όσον αφορά στις τιμές λιανικής στην ιταλική
αγορά, σύμφωνα με έρευνα από το Γραφείο Ο.Ε.Υ.
Μιλάνου, οι ελιές ΠΟΠ Καλαμάτα σε άλμη, με ιτα-
λική συσκευασία (Louit Frères) σε γυάλινο βάζο
(295 γρ.) πωλούνται στα 6,78 ευρώ. Αντίστοιχα οι
πράσινες ελιές Χαλκιδικής με ιταλική πλαστική συ-
σκευασία των 250 γρ. έχει τιμή λιανικής στα 2,98
ευρώ και των 500 γρ. στα 3,98 ευρώ. Σε ελληνική
συσκευασία (Gaea) οι ελιές Καλαμάτας Bio σε πλα-
στικό σακουλάκι των 150 γρ. πωλούνται στα 2,99
ευρώ.

INFO
2019-2020:
Δεύτερη η
Ελλάδα στην 
ΕΕ με 207.000
τόνους
επιτραπέζιας
ελιάς
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Η Nestle επενδύει 5,75 δισ. 
δολάρια στον κλάδο της βιταμίνης

Η Nestle εξαγόρασε τις κύριες μάρκες
του κατασκευαστή βιταμινών και
συμπληρωμάτων «The Bountiful
Company» για 5,75 δισεκατομμύρια
δολάρια, σε μια ακόμη επέκταση της
δραστηριότητας υγείας και διατροφής.

Ο κατασκευαστής της σοκολάτας KitKat εξα-
γόρασε την Bountiful από την KKR, σε μια
συμφωνία που καλύπτει τις μάρκες Natu-

re's Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex και Puritan's Pri-
de της αμερικανικής εταιρείας.

Η καθιέρωση της Nestle Health Scien-
ce

«Αυτή η εξαγορά συμπληρώνει το υπάρχον χαρ-
τοφυλάκιο υγείας και διατροφής, όσον αφορά στις
μάρκες και τα κανάλια», δήλωσε ο Greg Behar, Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της Nestle Health Science.

«Θα καθιερώσει τη Nestle Health Science ως
ηγέτη στον κλάδο των μαζικών λιανικών πωλήσεων,
των ειδικών λιανικών πωλήσεων, του ηλεκτρονικού
εμπορίου και των απευθείας πωλήσεων στον κατα-
ναλωτή στις ΗΠΑ, ενώ προσφέρει σημαντικές ευ-
καιρίες για γεωγραφική ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Η Nestle πληρώνει 3,1 φορές την αξία των πω-
λήσεων της Bountiful για τις μάρκες και ένα πολλα-
πλάσιο κατά 16,8 φορές των κερδών EBITDA.

Οι μάρκες που αποκτήθηκαν είχαν πωλήσεις
1,87 δισεκατομμυρίων δολαρίων το έτος έως τον
Μάρτιο του 2021.

Η Nestlé στην Ελλάδα
Τα πρώτα προϊόντα Nestlé πρωτοκυκλοφόρη-

σαν στην ελληνική αγορά στα τέλη του 19ου αιώνα,
σε απευθείας εισαγωγή από την Ελβετία. Το «γαλα-
κτούχον άλευρον Nestlé» διαφημίζεται μάλιστα
στην εφημερίδα Ακρόπολις στο φύλο της 2ας Φε-
βρουαρίου 1899 και περιγράφεται ως «πλήρης τρο-
φή δια τα μικράς ηλικίας παιδία».

Ήταν η αρχή μιας σειράς από ιστορίες και προ-
ϊόντα που μεγάλωσαν μαζί με την ελληνική ιστορία.
Ο Nescafé Frappé, μια διάσημη ελληνική «πατέντα»
που προέκυψε κατά λάθος και τα αγαπημένα μαγει-
ρικά προϊόντα Maggi ενσωματώθηκαν στα ελληνικά
νοικοκυριά εξίσου καλά με δύο σπουδαία ελληνικά
προϊόντα, τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος
και το φυσικό μεταλλικό νερό Κορπή.

Τα δημητριακά πρωινού είναι ένα ακόμη σημαν-
τικό κεφάλαιο στην ιστορία της εταιρείας και της χώ-
ρας. 

Στην οργανωτική δομή της Nestlé στην Ελλάδα
ανήκουν οι εταιρείες Nestlé Ελλάς, CPW Hellas και
Nespresso Ελλάς. Τα βασικά προϊόντα της εταιρείας
στην ελληνική αγορά είναι: προϊόντα βρεφικής δια-
τροφής, καφέ, σοκολάτες, προϊόντα μαγειρικής, δη-
μητριακά πρωινού, φυσικό μεταλλικό νερό, στιγμι-
αία σοκολατούχα ροφήματα, προϊόντα για επαγγελ-
ματική χρήση και προϊόντα διατροφής κατοικίδιων
ζώων.

Η Nestlé εξάγει μερικές από τις πιο αγαπημένες
ελληνικές μάρκες στις μεγαλύτερες αγορές του κό-
σμου. Συγκεκριμένα, το εργοστάσιο καφέ στα Οινό-
φυτα εξάγει πάνω από 1.500 τόνους καφέ (Λουμί-
δης Παπαγάλος και Nescafé) σε εννέα χώρες μετα-
ξύ των οποίων οι ΗΠΑ, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασί-
λειο και Γερμανία.Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε εν-
νέα προϊοντικές κατηγορίες και απασχολεί περίπου
800 άτομα ως μόνιμο προσωπικό.  

INFO
2018: 339 εκατ.
ευρώ ο κύκλος
εργασιών για 
τη Nestlé 
Ελλάς Α.Ε.

Το 60% του
ετήσιου κύκλου
εργασιών
προέρχεται από
την εγχώρια
παραγωγή
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Νέα τυρόπιτα από το Εργαστήριο Castello
Με νέους κωδικούς έχει διευρύνει τη γκά-

μα του το Εργαστήριο Castello, προσθέτοντας
το τελευταίο διάστημα προϊόντα που ανταπο-
κρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις.
Στις πρόσφατες προσθήκες περιλαμβάνεται
και η τυρόπιτα με αλεύρι Ζέας ελαιόλαδο, φέ-
τα, μυζήθρα και γιαούρτι. Το αλεύρι Ζέας έρχε-
ται από τα αρχαία κιόλας χρόνια και λέγεται ότι
αποτελεί προϊόν ιδιαίτερο και superhealthy,
πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες,
πρωτεΐνες, μέταλλα και φυτικές ίνες. Η πίτα
φτιάχνεται με χωριάτικο χειροποίητο φύλλο,
φρέσκα υλικά και αυθεντική συνταγή από την
Ήπειρο. Το εργαστήριο διαθέτει μια ολόκληρη
κατηγορία προϊόντων σε πλούσιες γεύσεις,
προσανατολισμένη στην ανάδειξη των ελληνι-
κών παραδοσιακών γεύσεων μέσα από νόστι-
μα ζυμώματα και εκλεκτά μαγειρέματα. Ανά-
λογα με την κοπή της, η πίτα μπορεί να σερβιρι-
στεί ως πρωινό, ως ορεκτικό, ως snack αλλά
και ως πλήρες γεύμα ενώ λόγω των προσεγμέ-
νων μας γεμίσεων μπορεί να καταναλωθεί ζε-
στή αλλά και κρύα. Το εργαστήριο Castello συ-
νεργάζεται με μερικές από τις μεγαλύτερες
αλυσίδες καταστημάτων Super Market που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τόσο με
προϊόντα με το brand Castello όσο και στο επί-
πεδο κωδικών Private Label αλλά και με επι-
λεγμένα Delicatessen και Mini Market εντός
και εκτός Αττικής.

Ρύζι Ben’s Bio
Πρόσφατα κυκλοφόρησε στα ρά-

φια των καταστημάτων και το νέο ρύ-
ζι Ben’s Bio, ένα προϊόν 100% βιολο-
γικό, σύμφωνα με την εταιρεία. Πρό-
κειται για ένα μακρύκοκκο ρύζι σε
δύο τύπους που είναι διαθέσιμο σε
συσκευασία των 375 γραμμαρίων
και είναι έτοιμο για κατανάλωση σε
14 λεπτά. Τα προϊόντα UNCLE BEN’S
παρασκευάζονται από τη Mars Food,
μέρος της Mars, Incorporated, και
διατίθενται σε όλο τον κόσμο. Η εται-
ρεία παράγει μια μεγάλη ποικιλία
από μακρύκοκκο, καστανό και ρύζι
basmati με απαιτούμενο χρόνο προ-
ετοιμασίας από 90 δευτερόλεπτα
έως 20 λεπτά, όπως επίσης και επαγ-
γελματικές συσκευασίες για εστιατό-
ρια, σχολεία και νοσοκομεία. Η σειρά
προϊόντων Uncle Ben’s περιλαμβά-
νει όλα τα είδη ρυζιού, από τις κλασι-
κές ποικιλίες, όπως είναι το basmati
και το καστανό ρύζι, μέχρι τα γεύμα-
τα ρυζιού, όπως το Μεξικάνικο Ρύζι
και το Καστανό Ρύζι με Κινόα.
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Το Φυσικό θαλασσινό αλάτιTri-
kalinos συλλέγεται από τις αλυκές
της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού- Με-
σολογγίου.Οι κρύσταλλοί του παρα-
μένουν ελαφρώς υγροί και τραγα-
νοί, διατηρώντας τα φυσικά αρώμα-
τα και τα θρεπτικά συστατικά της θά-
λασσας.Είναι το αλάτι που έχει υπο-
στεί τις λιγότερες δυνατές επεξερ-
γασίες και δεν περιέχει πρόσθετα,
αντισυσσωματικά, ή οποιαδήποτε
βελτιωτικά.Λαμβάνεται με ήπιες
διαδικασίες μέσω της ηλιακής εξά-
τμισης του νερού από τις αλυκές, η
οποία επιτρέπει το σχηματισμό των
κρυστάλλων και τη διατήρηση αναλ-
λοίωτων των ιχνοστοιχείων και των
μετάλλων που περιέχουν.Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί τόσο στη μαγειρι-
κή, αλλά και στο φινίρισμα κάθε πιά-
του, καθώς διαλύεται γρήγορα και
ομοιόμορφα με τη θερμότητα και
«δένει» αρμονικά με άλλες γεύ-
σεις.Διατίθεται σε πλαστικό σάκο
του ενός (1kg) και των τρεισήμισι κι-
λών (3,5kg).Διατηρείται σε δροσερό
και ξηρό μέρος για 36 μήνες.

Φυσικό θαλασσινό αλάτι Trikalinos

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ASTERIOS
Το ASTERIOS είναι ένα έξ-

τρα παρθένο ελαιόλαδο ψυ-
χρής έκθλιψης από την περιο-
χή της Χαλκιδικής και την ομώ-
νυμη ποικιλία ελιάς.Χαρακτη-
ρίζεται ως ανωτέρας ποιότητας
ελαιόλαδο λόγω της ιδιαίτερα
χαμηλής οξύτητας του
0,3%.Παράγεται απευθείας
μετά την συγκομιδή των ελιών
με την μέθοδο ψυχρής έκθλι-
ψη. Αποτελεί ένα φυσικό φάρ-
μακο για τον οργανισμό πλού-
σιο σε Στερόλες, Φαινόλες,
Πολυφαινολες και λιπαρά οξέα
όπως Ω-9, Ω-3 & Ω-6.Οι Στερό-
λες εμποδίζουν την αφομοί-
ωση της χοληστερίνης, χαμη-
λώνουν τη στάθμη της στο αίμα
έχοντας παράλληλα προστα-
τευτικέςικανότητες έναντι στον
καρκίνο. Οι Φαινόλες προφυ-
λάσσουν από τις ελεύθερες ρί-
ζες υπεροξειδίων οι οποίες ευ-
θύνονται για τηνκαταστροφή
των κυττάρων – το γήρας. Κυ-
κλοφορεί σε συσκευασίες των
500ml και των 5 λίτρων.



Η Οικογένεια Ποριάζη πιστή στην
παράδοση καλλιεργεί στη Λήμνο στο
νησί την ξεχωριστή για την ποιότητα και
την γεύση της τοπική ποικιλία σκληρού
σίτου “Λήμνος”. Αυτό αλέθεται σε πα-
ραδοσιακό μύλο στο νησί. Το σκληρό
κίτρινο αυτό αλεύρι συσκευάζεται στις
εγκαταστάσεις της με τα πιο σύγχρονα
μέσα και προσφέρεται σε κάθε κατανα-
λωτή. Μεγάλη ποσότητα του αλευρού
είναι βιολογικής καλλιέργειας ενώ στο
σύνολό του το αλεύρι είναι 100 % καλ-
λιέργειας, άλεσης και συσκευασίας
στην Λήμνο, από 100% σκληρά σιτάρια
ποικιλίας “Λήμνος” που καλλιεργούν-
ται στο νησί. Δεν υπάρχει καμία προ-
σθήκη συντηρητικών και βελτιωτικών.
Οι χρήσεις του πολλές καθώς αποτελεί
ιδανική επιλογή για κάθε νοικοκυρά η
οποία επιθυμεί να παρασκευάσει σπιτι-
κά ζυμαρικά ή χωριάτικο μυρωδάτο
σπιτικό ψωμί που θυμίζει κάτι από τα
παλιά.  Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για την παρασκευή ζύμης πίτσας,
για φύλλο πίτας αλλά και για διάφορα
γλυκίσματα όπως λουκουμάδες.

Αλεύρι Λήμνου από σκληρά σιτάρια

Παιδικά δημητριακά από την Βιοαγρός

Οι νέες παιχνιδιάρικες συσκευασίες της επιτυχημένης σειράς βιολογικών
πρωινών της Βιοαγρός ήρθαν για να ξετρελάνουν τους μικρούς μας φίλους και
να μετατρέψουν το καθημερινό πρωινό τους σε διασκέδαση και παιχνίδι! Τα
αγαπημένα παιδικά πρωινά με δημητριακά της Βιοαγρός κυκλοφορούν σε 4
λαχταριστές γεύσεις, Choco Balls, Honey Balls, Choco Flakes και Corn Flakes.
Συνοδεύονται με γάλα ή φυτικά ροφήματα, με γιαούρτι και με φρούτα σαν
σνακ. Υγιεινά πρωινά γεμάτα ενέργεια και θρεπτικά συστατικά που θα λατρέ-
ψουν όλοι, μικροί και μεγάλοι!

Τυρί Πεδινό από 
τη Gusto Dairy

Η εταιρεία Gusto Dairy διαθέτει στην αγο-
ρά το λευκό τυρί Πεδινό, που παράγεται από
αγελαδινό γάλα. Το Πεδινό είναι κατάλληλο
σε καθημερινή βάση τόσο ως επιτραπέζια
χρήση, όσο και σε πλήθος μαγειρικών συντα-
γών, ενώ συνοδεύει εξίσου καλά τις σαλά-
τες. Έχει λευκό χρώμα και πιο διακριτικό
άρωμα από αυτό της φέτας, γεγονός που το
καθιστά ιδανικό για καταναλωτές που αναζη-
τούν ηπιότερες γεύσεις. Είναι διαθέσιμο σε
συσκευασία και των 400 γραμμαρίων.

Η «Gusto Dairy A.E.» παράγει επί σειρά
ετών τυροκομικά προϊόντα και πιο συγκεκρι-
μένα λευκά τυριά, κίτρινα τυριά, τυριά τυρο-
γάλακτος και αναπληρώματα τυριών ενώ ει-
δικεύεται σε προϊόντα food service. 
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