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Σε ένα κρίσιμο σημείο
καμπής για την υγιεινή,
βιώσιμη διατροφή στην

Ευρώπη, η τροπολογία 171,
δηλαδή το σχέδιο νομοθεσίας
που επιδίωξε να επιβάλει σο-
βαρούς νέους περιορισμούς
στα φυτικά τρόφιμα και που εί-
χε προτείνει η επιτροπή AGRI
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου, αποσύρθηκε τελικά πριν
τις τριμερείς διαβουλεύσεις
μεταξύ των θεσμών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Η ProVeg
ένωσε τις δυνάμεις της με πλη-
θώρα διεθνών ΜΚΟ, συμπερι-
λαμβανομένων της Greenpea-

ce και του WWF, καθώς και
εταιρειών φυτικών τροφίμων
όπως οι Upfield, Nestle, Oatly
και Alpro σε μια μάχη-ορόση-
μο για τα φυτικά μη-γαλακτο-
κομικά τρόφιμα. Όπως σημει-
ώνεται σε σχετική ανακοίνωση
της ProVeg, «το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και τα κράτη μέλη απέ-
συραν την τροπολογία 171,
τον εχθρικό προς το κλίμα κα-
νονισμό για τα τρόφιμα, στον
οποίο αντιτάχθηκαν σχεδόν
μισό εκατομμύριο ευρωπαίοι
καταναλωτές μέσω συλλογής
υπογραφών με πρωτοβουλία

της οργάνωσης ευαισθητοποί-
ησης για τα τρόφιμα ProVeg
International. Η νίκη αντικατο-
πτρίζει την συναίνεση της επι-
στημονικής κοινότητας, μιας
συναίνεσης που έχει εκφρα-
στεί δημόσια από την Διακυ-
βερνητική Επιτροπή για την
Αλλαγή του Κλίματος (IPCC),
την Οργάνωση Τροφίμων και
Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
και την επιτροπή EAT-Lancet –
οι συστάσεις των οποίων υπο-
γραμμίζουν ομόφωνα την
επείγουσα ανάγκη για μια με-
τάβαση σε φυτικές δίαιτες».
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Χωρίς περιορισμούς 
τα vegan προϊόντα



Με δέσμευση σε ένα
βιώσιμο μέλλον και με πίστη
στις δράσεις για την
προστασία του
περιβάλλοντος, το Θεόνη, το
πιο Βραβευμένο Ελληνικό
Νερό στον κόσμο,
παρουσιάζει το πρώτο
Φυσικό Μεταλλικό Νερό
στην Ελλάδα σε χάρτινη
συσκευασία.

Η καινοτόμος χάρτινη συσκευα-
σία του Θεόνη είναι 100%
ανακυκλώσιμη, κατέχει Διε-

θνή Πιστοποίηση FSC (προέρχεται
από δάση που αυξάνονται αντί να μει-
ώνονται) και είναι Carbon Neutral, με
μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

"Επένδυση" στο περιβάλλον
Όπως ενημερώνει η εταιρεία: «Το

χαρακτηριστικό πράσινο καπάκι, σή-
μα-κατατεθέν του Θεόνη, φτιαγμένο
από πλαστικό φυτικής προέλευσης,
γίνεται και αυτό μέρος της αλλαγής
και μας καλεί σε μία νέα εποχή "φω-
νάζοντας"... #piaseprasino!».

Η χάρτινη συσκευασία του Θεόνη
κλείνει μέσα της το διαμάντι της πηγής
Γκούρα, που διακρίνεται για το pH του
με τιμή 8 και κατέχει 34 Διεθνή Βρα-
βεία Ποιότητας ενώ είναι ήδη διαθέσι-
μη σε premium σημεία HoReCa και
supermarket.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Θεόνη Α.Ε., Δημήτρης
Τσέλιος, δηλώνει «Με συνέπεια και
πίστη στο όραμά μας, παρουσιάζουμε
το πιο φιλόδοξο, μέχρι σήμερα, βήμα
της εταιρείας μας και υλοποιούμε την
υπόσχεσή μας για μία "επένδυση" στο

περιβάλλον, συμβάλλοντας καθορι-
στικά σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.
Η κυκλοφορία του πρώτου φυσικού
μεταλλικού νερού στην Ελλάδα σε
χάρτινη συσκευασία ευελπιστούμε ότι
θα είναι η αρχή ώστε οι γενιές του σή-
μερα και του αύριο, να απολαμβά-
νουν τα πολύτιμα δώρα που απλόχε-
ρα προσφέρει η φύση».

Η ίδρυση της εταιρείας
Η ΑΗΒ Γκρουπ ΑΕ ιδρύθηκε το

1996, εισερχόμενη δυναμικά στην
αγορά του εμφιαλωμένου νερού το
2013, με την κατασκευή της πλέον
σύγχρονης ελληνικής μονάδας εμ-
φιάλωσης του φυσικού μεταλλικού
νερού «Θεόνη», στη Βατσουνιά, του
νομού Καρδίτσας.

Με συνέπεια στο όραμα του ιδρυ-
τή της εταιρείας Βασίλη Τσέλιου και
των συνεργατών του για μία καινοτό-
μα μονάδα παραγωγής υψηλών διε-
θνών προδιαγραφών, η εμφιάλωση
του νερού πραγματοποιείται σε μία
υπερσύγχρονη μονάδα που απασχο-
λεί 40 άτομα προσωπικό και λειτουρ-
γεί σε πλήρη εναρμόνιση με το φυσι-
κό περιβάλλον.

Η μονάδα εγκαινιάστηκε το 2013,
με αυτοχρηματοδοτούμενη επένδυση
5 εκατ. ευρώ. Νέες επενδύσεις έχουν
δρομολογηθεί για την επέκταση της
παραγωγικής δυνατότητας της εται-
ρείας προκειμένου να ανταποκριθεί
στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση.
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Editorial

INFO
Στη διεθνή αγορά 
οι εξαγωγές της εταιρείας
σημειώνουν συνεχή 
ανοδική πορεία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τα κράτη μέλη απέσυραν
την τροπολογία 171, τον εχ-
θρικό προς το κλίμα κανο-
νισμό για τα τρόφιμα, στον
οποίο αντιτάχθηκαν σχεδόν
μισό εκατομμύριο ευρω-
παίοι καταναλωτές

Θύμιος Κτενίδης 



Mέλι Αττικής: Ενέργειες για την 
ευαισθητοποίηση απέναντι στο περιβάλλον

Με κεντρικό μήνυμα «Κάθε μέλισσα
είναι βασίλισσα» το μέλι Αττική
ανέδειξε το πολύτιμο έργο της μικρής
μας φίλης και προώθησε ενέργειες
για την ευαισθητοποίηση όλων μας για
το περιβάλλον.

Η Αττική-Πίττας που από την ίδρυσή της έχει
σαν βασικό της στόχο τη βιωσιμότητα και
περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής μελισ-

σοκομίας, συνεχίζει την μεγάλη εκστρατεία «Bee-
come a friend”, που βάζει τη μέλισσα στο επίκεν-
τρο και γίνεται αφορμή να γίνουμε όλοι φίλοι της.

Αττική και Φίνο

Με κεντρικό μήνυμα «Κάθε μέλισσα είναι βασί-
λισσα» το μέλι Αττική ανέδειξε το πολύτιμο έργο
της μικρής μας φίλης και προώθησε ενέργειες για
την ευαισθητοποίηση όλων μας για το περιβάλλον.

Η Αττική-Πίττας επενδύει στην ελληνική μελισ-
σοκομία, στηρίζει τη παραγωγή ελληνικών ποιοτή-
των και προωθεί με τις μάρκες της Αττική και Φίνο,
το ελληνικό μέλι σε όλη την Ελλάδα και σε όλον
τον κόσμο. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται μία
αλυσίδα στήριξης των μελισσών της ελληνικής γης
γιατί… ΚΑΘΕ ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΦΙΛΟ.

Η εταιρεία

Το 1896, ο πατέρας των ιδρυτών, Γεώργιος
Πίττας, διαφημίζει στην εφημερίδα «Εστία» την

επιχείρηση που διατηρούσε «Εδωδίμων Αποικια-
κών», στην οδό Σταδίου. Μεταξύ των προϊόντων
που διαφημίζει είναι και το διάσημο, τότε, μέλι
Υμηττού. Το 1928, οι Αλέξανδρος και Παναγιώτης
Πίττας ιδρύουν την εταιρεία στην οδό Σωκράτους
και προχωρούν σε μια πρωτοποριακή ενέργεια
που άλλαξε ριζικά τον -μέχρι τότε- τρόπο εμπορίας
και διακίνησης του μελιού, προσφέροντας το ελ-
ληνικό μέλι σε μικρές συσκευασίες, με την επωνυ-
μία μέλι Υμηττού AΤΤΙΚΗ. Ως εξωστρεφείς και ευ-
φυείς επιχειρηματίες αποφασίζουν να εξάγουν
ένα μέρος της παραγωγής, ενώ συμμετέχουν στις
μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις αποσπώντας αμέ-
σως, από τη δεκαετία του ’30, διακρίσεις και βρα-
βεία.

Το μέλι ΑΤΤΙΚΗ είναι το επίσημο μέλι των
Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 για όλους τους
αθλητές . Με τα ίδια κριτήρια ποιότητας, με τις ίδιες
αξίες και το μεράκι των ιδρυτών έχει αναπτύξει και
συνεχώς εμπλουτίζει την γκάμα προϊόντων της με
παραδοσιακά ελληνικά εδέσματα όπως χαλβά
(κλασσικό ή μόνο με ελληνικό μέλι), μαρμελάδες,
υποβρύχια και λουκούμια.

Βάσει της στρατηγικής της εταιρείας για βιωσι-
μότητα και περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής με-
λισσοκομίας, το 2020 ξεκίνησε η μεγάλη εκστρα-
τεία «Beecome a friend – Κάθε μέλισσα χρειάζεται
ένα φίλο”, που βάζει τη μέλισσα στο επίκεντρο και
γίνεται αφορμή να ενημερωθούμε όλοι για τη ση-
μασία της μέλισσας και των προϊόντων της.

INFO
1928: Το έτος
ίδρυσης της
εταιρείας
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Συνάντηση με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδωσίου
και τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας,
Γιώργο Καββαδά, είχε ο δήμαρχος Ηρακλείου, Νί-
κος Μπάμπαλος, κατά τη διάρκεια της οποίας συμ-
φώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους προ-
κειμένου να θέσουν στη διάθεση των επαγγελμα-
τιών της πόλης περισσότερα προγράμματα, τα οποία
θα βοηθήσουν σε αυτή τη φάση της επανεκκίνησης
λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μάλιστα, είχαν την
ευκαιρία να συνομιλήσουν και απευθείας με τους
ανθρώπους της αγοράς, καθώς αμέσως μετά τη συ-
νάντηση επισκέφτηκαν τα καταστήματα μοιράζον-
τας ενημερωτικό και υγειονομικό υλικό.

Ο Δήμος ήδη συμμετέχει σε δύο προγράμματα
του ΕΕΑ, τη δωρεάν δημιουργία e-shop για όσες
επιχειρήσεις της πόλης δεν διαθέτουν ή θέλουν να
βελτιώσουν το υφιστάμενό τους, καθώς και τη δω-
ρεάν διεξαγωγή rapid covid test σε όλους τους
επαγγελματίες, τους ιδιοκτήτες, τους εργαζόμε-
νους στις επιχειρήσεις της πόλης, αλλά και στα μέλη
των οικογενειών τους.

Στη ForestView ανέθεσε η Milu-
pa, της εταιρείας Nutricia, τη σχεδία-
ση της Direct to Consumer στρατηγι-
κής του brand και την τεχνική υλοποί-
ηση του e-shop (My Milupa Shop),
ενός από τα πρώτα online καταστήμα-
τα στην κατηγορία βρεφική και νηπια-
κή διατροφή.

Στόχος της συνεργασίας, η κάλυ-
ψη της ανάγκης του καταναλωτή για
βέλτιστη και άμεση εξυπηρέτηση και
η εμβάθυνση της σχέσης με το brand.

Συγκεκριμένα, η ForestView σχε-
δίασε και υλοποίησε, σε συνεργασία
με την ομάδα της Milupa, το συνολικό
value proposition, συμπεριλαμβανο-

μένου συστήματος διαμόρφωσης
επαναλαμβανόμενων αγορών/ συν-
δρομής (My Milupa Easy Order), τη
συνολική εμπειρία του χρήστη στο e-
shop και το σχεδιασμό της αυτοματο-
ποιημένης επικοινωνίας μέσω e-
mails, σε διάφορα σημεία του custo-
mer journey.

H ForestView σε ρόλο e-commerce συνεργάτη για την Milupa

Συνεργασία δήμου Ηρακλείου Αττικής με ΕΕΑ και ΓΣΕΒΕΕ
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Ο Κεπενός Γεώργιος
απέκτησε 760.000
κοινές ονομαστικές
μετά ψήφου μετοχές
της Εταιρείας. Η
εταιρεία «ΜΥΛΟΙ
ΚΕΠΕΝΟΥ» ανακοι-
νώνει ότι σύμφωνα
με την από 3.6.2021
γνωστοποίηση που
έλαβε από τον Κεπε-
νό Γεώργιο, μέτοχο
της Εταιρείας, την
2.6.2021 ο Κεπενός
Γεώργιος του Δημη-
τρίου απέκτησε
760.000 κοινές ονο-
μαστικές μετά ψή-
φου μετοχές της
Εταιρείας και, έτσι,
υπερέβη τα ρυθμιζό-
μενα από τον ως άνω
Νόμο όρια του 5%
και 10%, ώστε σήμε-
ρα να κατέχει ποσο-
στό που ανέρχεται
στο 14,33%, ήτοι
959.999 μετοχές.

Μύλοι Κεπένου: Στο 14,33% αυξήθηκε η συμμετοχή του Γ. Κεπένου

Οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σαουδικής Αραβίας
Μαΐου, κατά το 1ο τρίμηνο 2021, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 34η θέση εξαγωγών
προς τη Σαουδική Αραβία και στη 10η θέση από πλευράς εξαγωγών χωρών ΕΕ
προς την Σαουδική Αραβία.

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, οι εξαγωγές της Τουρκίας ανήλθαν σε 14,5
εκατ. ευρώ έναντι 642,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020 και έναντι 281
εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο 2020 (μείωση -94,8%). 

Επιμελητήριο 
Λάρισας: Παρατείνεται
«η Επαναπιστοποίηση»
του 2020

Το Επιμελητήριο Λάρισας ενημε-
ρώνει πως ύστερα από σχετικές επι-
στολές προς την ΤτΕ και τους αρμόδι-
ους κυβερνητικούς, παράγοντες
υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωρ-
γιάδη και τον υφ. Οικονομικών κ. Γ. Ζα-
βό, τελικώς δόθηκε λύση σε περίπου
700 επαγγελματίες, καθώς με απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών, πα-
ρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου η προ-
θεσμία της ετήσιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης (επαναπιστοποίηση) του
2020, η οποία έληγε 31/3/2021.
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Επιτακτική ανάγκη να πατήσει «γκάζι» 
ο ελαιοκομικός τομέας στην Ελλάδα

Ανησυχία για τη στασιμότητα που
παρουσιάζει ο ελαιοκομικός τομέας
στη χώρα μας, ελλείψει επενδύσεων
και οργάνωσης των παραγωγών σε
ισχυρές ομάδες, εξέφρασαν οι
εισηγητές στο 2ο Διεθνές Συνέδριο
Ελιάς, που διοργανώνει το Κέντρο
Ελιάς «Krinos» - Perrotis College, με
τίτλο «Ελαιοκομικός τομέας:
Αναζητώντας την καινοτομία -
ανακαλύπτοντας νέες τάσεις».

Τ ι έγινε και η Ισπανία παράγει σήμερα το 50%
του ελαιολάδου σε παγκόσμιο επίπεδο, ήτοι
1,6 εκατ. τόνους σε σύνολο 3,1 εκατ. τόνων

διεθνώς, όταν την ίδια στιγμή η Ελλάδα παραμένει
στα ίδια επίπεδα; Γιατί στην αγορά της Κίνας, όπου
εισάγονται 65.000 τόνοι ελαιολάδου, μόλις το 3%
είναι ελληνικό, ενώ το 70% ισπανικό; Πώς η Πορ-
τογαλία από 40.000 τόνους ελαιολάδου το 1990,
έφτασε σήμερα να παράγει 140.000 τόνους, ενώ
στην Ελλάδα από 350.000 τόνους τη δεκαετία του
80', σήμερα κυμαίνεται τους 270.000 τόνους κατά
μέσο όρο; Πώς γίνεται και όλες σχεδόν οι μεσογει-
ακές χώρες να αυξάνουν την παραγωγή ελαιολά-
δου τους, με αλματώδη ρυθμό και στην Ελλάδα
καταγράφεται ακόμη και πτώση; Είναι κοινά απο-
δεκτό ότι η ελιά είναι ένα εθνικό προϊόν, όμως
«πού είναι η νομοθεσία»; διερωτήθηκε ο διευθυν-
τής του Κέντρου Ελιάς "Krinos" και επικεφαλής
του μεταπτυχιακού προγράμματος «Αειφορική Γε-
ωργία και Διαχείριση» του Perrotis College,
Δρ.Αθανάσιος Γκέρτσης, υπογραμμίζοντας ότι
πρέπει άμεσα να βρούμε λύσεις και να τις εφαρμό-

σουμε για να συνεχίσει ο κλάδος να πρωταγωνι-
στεί.

Απώλειες 30% πριν τη συγκομιδή
Ενδεικτικά ανέφερε ότι μπορεί ο ελαιοκομικός

τομέας στην Ελλάδα να φέρνει 1 δισ. ευρώ σε
εθνικό συνάλλαγμα, αλλά επιβάλλεται να μπει τέ-
λος στην απώλεια άλλων 500 εκατ. ευρώ από προ-
σβολή ελαιοδέντρων από δάκο και άλλες ασθένει-
ες, να διευθετηθεί μια και καλή το πρόβλημα με τα
υψηλά εργατικά κόστη για τους παραγωγούς, (που
στις περισσότερες περιπτώσεις αγγίζει και το 80%
των λειτουργικών τους εξόδων) και να πάψουν οι
«κλοπές από τα δέντρα... Πριν ξεκινήσει η συγκο-
μιδή, οι ελαιοπαραγωγοί χάνουν μέχρι και το 30%
της παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς τους», είπε χα-
ρακτηριστικά.

Λύσεις υπάρχουν, πρέπει 
να κινηθούμε τάχιστα

Στο μέλλον της ελαιοκομίας, με την παραγωγή
να κινείται παράλληλα με την κατανάλωση, ανα-
φέρθηκε στην τοποθέτησή του ο επιστημονικός
σύμβουλος στην «Άρδευση και Ελιά» και πρώην
διευθυντής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών
Φυτών Χανίων, Δρ. Κωνσταντίνος Χαρτζουλάκης.

Μάλιστα, όπως επισήμανε παρά τα προβλήμα-
τα του κλάδου στη χώρα μας, το ελληνικό ελαιόλα-
δο, αν υπάρξει σοβαρή και συντεταγμένη εθνική
στρατηγική που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα
και τις αδυναμίες του παρελθόντος, που θα ανα-
δεικνύει τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν, ποιοτι-
κά και οργανοληπτικά και παταχθεί η νοθεία, «τότε
δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αντίθετα, ανοίγονται
νέες αγορές που μπορούμε να κατακτήσουμε, αν
επιμείνουμε στην ποιότητα», υπογράμμισε.

INFO
Μόλις το 18%
των προϊόντων
στην Ελλάδα
διακινείται μέσω
συνεταιρισμών
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Τρεις νέες ολοκληρωμένες προτάσεις που
θα λατρέψει όλη η οικογένεια προσφέρει η
Αγγελάκης: κοτομπουκιές και φιλετίνια από
ατόφιο φιλέτο στήθος κοτόπουλου και κεφτε-
δάκια πανέ με κιμά από φρέσκο κοτόπουλο.
Τα τρία νέα προϊόντα κάνουν τη διαφορά γιατί
είναι τα μοναδικά πανέ προϊόντα κοτόπουλου
που έχουν διακριθεί με αστέρια ανώτερης
γεύσης από το International Taste Institute
στις Βρυξέλλες. Ξεχωρίζουν για τη νοστιμιά
και την τραγανή υφή τους και προσφέρουν ευ-
κολία και πρακτικότητα καθώς ψήνονται μέσα
σε λίγα λεπτά. Τα χειροποίητα κεφτεδάκια, με
κιμά από φρέσκο κοτόπουλο Αγγελάκης, ζυ-
μώνονται με ήπια μυρωδικά και μπαχαρικά και
πανάρονται με τραγανή φρυγανιά προσφέ-
ροντας μια μοναδική γευστική εμπειρία, ως
σνακ ή ως κυρίως γεύμα. Οι κοτομπουκιές και
τα φιλετίνια από ατόφιο φιλέτο στήθος κοτό-
πουλου είναι ιδανικά τόσο για τα παιδιά όσο
και για όσους αναζητούν γρήγορες και νόστι-
μες επιλογές. Συσκευάζονται σε προστατευτι-
κή ατμόσφαιρα για να διατηρήσουν αναλλοί-
ωτη τη φρεσκάδα τους για ακόμη περισσότε-
ρες μέρες. Τραγανά εξωτερικά και πολύ ζου-
μερά εσωτερικά, θα συναρπάσουν μικρούς
και μεγάλους προσφέροντας λύση για τα πάρ-
τι, την εκδρομή, τα σνακ, αλλά και για κάθε
στιγμή της ημέρας. Απογειώνουν τις σαλάτες,
τα burger και τα sandwich, ενώ είναι εξίσου
απολαυστικά και σκέτα!

Νέα σειρά βραβευμένων προϊόντων πανέ Αγγελάκης

Νέα mini 
κρουασάν Ioniki

Πραλίνα, βερίκοκο ή βουτύρου; Στην Ioniki, αναλο-
γιζόμενοι τις σύγχρονες τάσεις καθώς και τις απαιτή-
σεις του καθενός προσωπικά, ανανεώνουμε συνεχώς
την γκάμα των προϊόντων μας με νέες προτάσεις, πάντα
με αξιοπιστία και καινοτομία. Έτσι λοιπόν δημιουργήσα-
με και σας παρουσιάζουμε 3 νέες γεύσεις! Ο λόγος για
τα 3 νέα mini κρουασάν της Ioniki. Αφράτο ζυμάρι, λα-
χταριστή εικόνα και απίθανη γεύση!

· Εξαιρετικό κρουασάν πραλίνας, με έξτρα δόση γέ-
μισης από ανεπανάληπτη Ελβετική σοκολάτα που αγ-
καλιάζεται μοναδικά από την αφράτη ζύμη του κρουα-
σάν της Ioniki.

· Για μια πιο ανάλαφρη πρόταση, mini κρουασάν με
φρουτένια γεύση βερίκοκου συνοδευμένη από εξαιρε-
τική ζύμη.

· Τέλος, μια πιο κλασσική πρόταση, αυτή του κρουα-
σάν βουτύρου για να τολμήσει ο καθένας τον συνδυα-
σμό που τον ευχαριστεί ή ακόμα και να το γευτεί μόνο
του σαν μια πιο διαχρονική επιλογή ή να το συνοδεύσει
με το αγαπημένο του ρόφημα για απόλυτη γευστική
απογείωση.



Επιτραπέζιες ελιές Olive Gardens
Η Αργολική Ελαιοεξαγωγική Ι.Κ.Ε. με

διακριτικό τίτλο Olive Gardens αποτελεί
μια συνεργασία ανθρώπων με κοινό
σκοπό να προσφέρει την Ελληνική παρα-
δοσιακή επιτραπέζια ελιά στο τραπέζι του
καταναλωτή. Η “Δαμασκηνοελιά” είναι η
αναβίωση μίας πολύ παλιάς ελληνικής
ποικιλίας ελιάς. Υπάρχει η άποψη μάλι-
στα ότι οι ρίζες της είναι η αρχαία ελληνι-
κή ποικιλία ”ορχάς” ή ”ορχέμων”, γνω-
στή από τη βιβλιογραφία των αρχαίων
Ελλήνων συγγραφέων. Οι ελιές της
φτιάχνονται με το παραδοσιακό παλιό
τρόπο. Χωρίς χημικά πρόσθετα αφήνουν
τον καρπό με το νερό, το αλάτι και το χρό-
νο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η
φυσική ζύμωση της ελιάς. Η αποπίκραν-
ση επιτυγχάνεται χωρίς τη χρήση σόδας
και γι’ αυτό για αρκετούς μήνες η ελιά
παραμένει στα βαρέλια με μικρές αλλά
πολύτιμες παρεμβάσεις (μυστικά της οι-
κογενειακής παράδοσης). Με την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας, προσφέρεται
ένα μοναδικό, με ξεχωριστή γεύση ελλη-
νικό παραδοσιακό προϊόν.

Λαχανομπουκίτσες τουρσί Lagadas Farm
Οι λαχανομπουκίτσες τουρσί, είναι

ένα από τα καινοτόμα προϊόντα, απο-
κλειστικής παραγωγής από την εταιρεία
Lagadas Farm. Πρόκειται για φύλλο
από λάχανο τουρσί, που γεμίζεται με
διάφορα λαχανικά τουρσί, όπως καρό-
το, πιπεριά Φλωρίνης, λάχανο, σέλινο,
που μαζί με τον μαϊντανό και το σκόρδο,
φτιάχνουν μια γέμιση εξαιρετική. Συνο-
δεύει όλα τα πιάτα της νηστείας, πιάτα
με χοιρινό και αλλαντικά, μπορεί να
αποτελέσει συμπλήρωμα σε γεμιστά
στο φούρνο, δίπλα στις πατάτες στο τέ-
λος του φουρνίσματος, ενώ είναι και
άριστο συμπλήρωμα στα πιάτα με λου-
κάνικα ψητά ή τηγανιτά. Τέλος, αποτελεί
εξαιρετικό μεζέ για το τσίπουρο ή το ού-
ζο. Είναι διαθέσιμο σε βάζο γυάλινο των
580 και 1700 ml. Με τον απόλυτο σεβα-
σμό στην γαστρονομική παράδοση,
στην εύφορη ελληνική γη και τους καρ-
πούς της, η εταιρεία φτιάχνει gourmet-
γεμιστά τουρσιά και υψηλής ποιότητας
antipasti-ορεκτικά.
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Το PLOMARI GOLD είναι ένα pre-
mium βιολογικό εξαιρετικό Παρθένο
ελαιόλαδο Ανωτέρας ποιότητας πού
παράγεται αποκλειστικά με τη μέθοδο
της ψυχρής έκθλιψης και μόνο με μη-
χανικά μέσα, από επιλεγμένες ελιές
πού συλλέγονται με το χέρι. Παρα-
σκευάζευαι στους ηλιόλουστος, ορει-
νούς, αιωνόβιους ελαιώνες στο Πλω-
μάρι τις Λέσβου σε υψόμετρο από 300
έως 500 μέτρα, το οποίο θεωρείται
ιδανικό για την παραγωγή εξαιρετικού
ελαιολάδου. Τα αρωματικά βότανα
πού φύονται αρμονικά μέσα στους βιο-
λογικούς ελαιώνες όπως άγρια λεβάν-
τα, ρίγανη, θυμάρι και διάφορα αγριο-
λούλουδα σε συνδυασμό με την δρο-
σερή αύρα του Αιγαίου Πελάγους συν-
δυάζονται ιδανικά σε αυτόν τον ευλο-
γημένο τόπο με αποτέλεσμα ένα χρυ-
σοπράσινο ελαιόλαδο υψηλής ποιότη-
τας πλούσιο σε πολιφενόλες, με πολύ
χαμηλή οξύτητα, απαλή φυσική γεύση
και πλούσια αρώματα φρεσκοκομμέ-
νου χόρτου, άγριας αγκινάρας και ρί-
γανης. Παράγεται από ποικιλίες ελιάς
80% κολοβή, 15% Αδραμυτιανή και
5% Αγριλιά.

Premium ελαιόλαδο PLOMARI GOLD

Trikalinos Μελίχλωρο Αυγοτάραχο

Το Αυθεντικό Μελίχλωρο Αυγοτάραχο Trikalinos είναι Ελληνικής παραγωγής
και αποτελεί μιας ανώτερης ποιότητας γαστρονομική λιχουδιά, που έχει σφραγίσει
στον πυρήνα του μια πολύ-επίπεδη παλέτα: θαλασσινό αεράκι, τύρφη και ιώδιο σε
συνδυασμό με τη μακράς διάρκειας κρεμώδη γεύση από καβουρντισμένα αμύ-
γδαλα. Φυσικό χωρίς συντηρητικά προϊόν με υψηλή διατροφική αξία, βελούδινη
υφή και λεπτή -αλλά μακράς διάρκειας- επίγευση. Προϊόν προορισμένο για τους
πιο ευαίσθητους και εκλεπτυσμένους ουρανίσκους, σύντομης διάρκειας κατανα-
λώνεται πάντα χλωρό.
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Μιτατοτύρι 
Καυτερό ΓΥΠΑΣ

Το Μιτατοτύρι Καυτερό ΓΥΠΑΣ εί-
ναι ένα σκληρό, κίτρινο τυρί παντρεμέ-
νο αρμονικά με αρωματική πιπεριά.
Μια γεύση ιδιαίτερη που συναρπάζει
και τους πλέον απαιτητικούς ουρανί-
σκους. Δοκιμάστε το με το κρασί σας,
λευκό ή κόκκινο, με παγωμένη μπύρα
ή με Κρητική τσικουδιά αλλά και σαν
σαγανάκι. Τα τυροκομικά προϊόντα ΓΥ-
ΠΑΣ έχουν βραβευθεί για τη γεύση
τους με το Βραβείο Ανώτερης Γεύσης,
με δύο αστέρια από τον ITQI. Η εταιρία
ΑΦΟΙ ΓΥΠΑΡΗ Ο.Ε. πραγματοποιεί κα-
θημερινούς ελέγχους και είναι πιστο-
ποιημένη για τα προϊόντα ΠΟΠ από τον
Agrocert και την Αγροδιατροφική Σύμ-
πραξη Περιφέρειας Κρήτης.




