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Η οικονομική κρίση που έπλη-
ξε τη χώρα μας κατά την περα-
σμένη δεκαετία έκανε πολλές
επιχειρήσεις παραγωγής αυγών
να «κατεβάσουν ρολά», λόγω του
αυξημένου κόστους παραγωγής.
Η ζήτηση παραμένει σταθερή και
οι εισαγωγές καλύπτουν ένα μέ-
ρος της, δυστυχώς όμως αυτή η
δύσκολη κατάσταση άνοιξε “πα-
ράθυρο” σε κάποιους να κάνουν
παράνομες εισαγωγές, “ελληνο-
ποιήσεις” και αναβαθμίσεις αυ-
γών, επιβάλλοντας αθέμιτο αντα-
γωνισμό σε επίπεδο τιμών, τον

οποίον δεν μπορούν να παρακο-
λουθήσουν οι Έλληνες παραγω-
γοί με αποτέλεσμα να απειλείται
η βιωσιμότητά τους. Αυτά ανέφε-
ραν ο πρόεδρος και ο αντιπρό-
εδρος της νεοσύστατης Διεπαγ-
γελματικής Οργάνωσης στον
κλάδου του Αυγού. Μιλώντας για
το μέλλον στον κλάδο του αυγού,
σημείωσαν: «Αν πρέπει να περι-
γράψουμε έναν κεντρικό στόχο,
αυτός είναι η αύξηση του ζωικού
κεφαλαίου και, τελικά, η αύξηση
της παραγωγής ελληνικού αυ-
γού» λέγοντας ότι «έχουμε ένα

πολύτιμο προϊόν για τη διατροφή
όλων, μικρών και μεγάλων, εξαι-
ρετικής ποιότητας και οικονομι-
κό. Οι Έλληνες δεν είναι όσο ψη-
λά θα περιμέναμε στην παγκό-
σμια κατάταξη κατά κεφαλήν κα-
τανάλωσης αυγών» ωστόσο
όπως τονίζουν, «σήμερα που οι
επιστήμονες επιβεβαιώνουν πό-
σο πολύτιμη τροφή είναι το αυγό,
δεν υπάρχει κανένας λόγος να
μην αυξηθεί η κατανάλωσή του.
Σε ό,τι αφορά την πορεία του ελ-
ληνικού αυγού στις διεθνείς αγο-
ρές, το εξαγωγικό του ενδιαφέ-
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Θετικές εκτιμήσεις για 
τον κλάδο του αυγού



Τα Ηπειρώτικα Αυγά
δημιούργησαν μία
ολοκαίνουρια στήλη στην
ιστοσελίδα τους, για να
απαντήσουν σε καίρια
ερωτήματα. Κάνοντας κλικ
στην κατηγορία “Φάε Αυγό να
Δεις Καλό”, ο αναγνώστης
μπορεί να μάθει τα πάντα για
την υψηλή διατροφική αξία
του αυγού και να διαβάσει
έξυπνες και χρήσιμες
συμβουλές γύρω από την
σωστή κατανάλωσή του, με την
υπογραφή διακεκριμένων
διατροφολόγων. 

Ακόμη, εξερευνώντας τις συνταγές
της ιστοσελίδας, μπορεί να πάρει πρωτότυ-
πες ιδέες για πεντανόστιμα και υγιεινά, αλ-
μυρά ή γλυκά πιάτα, με όλες τις διατροφι-
κές πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρει,
εμπνευσμένα από τους ειδικούς του κλά-
δου της διαιτολογίας.

Λαχταριστές συνταγές
Η στήλη Φάε Αυγό να Δεις Καλό θα

ανανεώνεται κάθε μήνα, φιλοξενώντας
διαφορετικούς διατροφολόγους κάθε φο-
ρά, οι οποίοι αναλαμβάνουν να αναδεί-
ξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε
κατηγορίας αυγού, από την ευρεία γκάμα
προϊόντων των Ηπειρώτικων Αυγών, αλλά
και να εξηγήσουν το πώς η κάθε κατηγορία
ανταποκρίνεται στις ειδικές διατροφικές
ανάγκες των καταναλωτών. Παράλληλα,
δημιουργούν νόστιμες και υγιεινές συντα-
γές, βασισμένες στo εκάστοτε προϊόν.
Στην «πρεμιέρα» της στήλης ο Κλινικός Δι-

αιτολόγος – Διατροφολόγος, Μάνος Δη-
μητρούλης, μίλησε για τον διατροφικό
πλούτο των Ηπειρώτικων Αυγών Ελευθέ-
ρας Βοσκής, μέσα από τα οποία εμπνεύ-
στηκε μία εύκολη και λαχταριστή συνταγή
για αφράτα pancakes.

Τα Ηπειρώτικα Αυγά, που προσφέ-
ρουν στους καταναλωτές αυγά με ονομα-
σία προέλευσης, απαράμιλλης ποιότητας
και υψηλής διατροφικής αξίας, πιστεύουν
ότι «η γνώση είναι δύναμη» και γι’ αυτό σε
προσκαλούν να μάθεις τα πάντα για το τρό-
φιμο που καταναλώνεις πιο συχνά, με ένα
μόνο κλικ.

Λίγα λόγια για 
τα Ηπειρώτικα Αυγά

Η αρχή έγινε από τα Ιωάννινα με την
Πτηνοτροφική Ιωαννίνων Α.Ε. το 1962. Τό-
τε ο ιδρυτής της, πιστεύοντας στο μέλλον
της πτηνοτροφίας στη χώρα μας έκανε την
αρχή. Κατασκεύασε τον πρώτο θάλαμο πα-
ραγωγής με 3.000 κότες. Την εποχή εκεί-
νη η οργανωμένη πτηνοτροφία ήταν κάτι
άγνωστο στη χώρα μας αφού όλα τα αυγά
προερχόντουσαν από χωρικές εκτροφές.
Μια εταιρεία αμιγώς οικογενειακή, εξελίχ-
θηκε σε μία από τις μεγαλύτερες πτηνο-
τροφικές επιχειρήσεις της Ελλάδας στον
τομέα της παραγωγής και της παστερίω-
σης αυγών, καθώς και της παραγωγής ορ-
γανικού λιπάσματος.

Οι «ελληνοποιήσεις», το
υψηλό κόστος παραγωγής
και η υψηλή φορολογία σε
συνδυασμό με την έλλειψη
ρευστότητας είναι μερικές
από τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζει ο κλάδος του αυ-
γού. Όμως, «τέλος» στις
άκαρπες προσπάθειες χρό-
νων για τη δημιουργία Διε-
παγγελματικής Οργάνωσης
στον κλάδου του Αυγού
έδωσε η συμφωνία που
επετεύχθη πριν από λίγες
ημέρες στα γραφεία του
υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θύμιος Κτενίδης 
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Κατόπιν ενεργειών της
Επιμελητηριακής Κοινότη-
τας της χώρας, προστέθη-
καν και τα κυλικεία των
σχολείων στις επιχειρή-
σεις που παρατάθηκαν τα
μισθώματα τους για μία
τριετία. Με το τρόπο αυτό,
εκπληρώθηκε ένα αίτημα
των ιδιοκτητών κυλικείων
όπως το είχε καταθέσει η
κ. Φραντζέσκα Τατούλη,
Πρόεδρος της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Κυλι-
κείων Δημόσιων και Ιδιωτι-
κών Σχολείων.

Την εν λόγω απόφαση
παράτασης μισθωμάτων
των κυλικείων χαιρετίζουν
με ικανοποίηση τόσο ο
Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Εύβοιας, κ. Γιάννης
Γεροντίτης όσο και ο Πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Εύβοιας, κ.
Ηλίας Θαλάσσης.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας στηρίζει τα κυλικεία

Κρούσμα κορονοϊού στο
Επιμελητήριο Τρικάλων

Με προσωπικό ασφαλείας, δύο ατόμων που έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά
της νόσου Covid-19, λειτούργησε χθες το Επιμελητήριο Τρικάλων, μετά το
κρούσμα κορονοϊού. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρέθηκε στο χώρο, έγινε ιχνηλάτηση
στο προσωπικό, και αμέσως προχώρησαν στην απολύμανση των γραφείων. 

Επιμελητήριο Λάρισας:
Επιτυχημένο το πρώτο
μάθημα οικονομίας

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολο-
κληρώθηκε το 1ο Δωρεάν Μάθημα Οικονο-
μίας, εισαγωγή στον “Χρηματοοικονομικό
Αλφαβητισμό” του 1ου Κύκλου, από την  Επι-
τροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Επι-
μελητηρίου Λάρισας και το Επιμελητήριο Λά-
ρισας για τις Γυναίκες Επιχειρηματίες, αλλά
και Γυναίκες που σκέφτονται να ανοίξουν την
δική τους επιχείρηση.

Το έργο » Μαθήματα Οικονομίας» υλο-
ποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος  Acti-
ve citizens fund Greece , με φορέα υλοποί-
ησης το Women On Top και είναι μέρος του
χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου γνωστού ως EEA
Grants Greece.



Η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Καταναλω-
τής αποτελεί την ηλεκτρονική εξέλιξη του
Παρατηρητηρίου Τιμών, που στόχο έχει να
αποτελέσει βασικό μηχανισμό παρακολού-
θησης της αγοράς, με μεγάλο ποσοστό κά-
λυψης της κατανάλωσης. Ειδικά σε περιό-
δους κρίσεων, όπως η υγειονομική, εξαιτίας
της πανδημίας του κορονοϊού, η διαφάνεια
των τιμών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, τα σού-
περ μάρκετ, με συνολικός ετήσιο κύκλο ερ-
γασιών που ξεπερνάει, ετησίως, τα
90.000.000 ευρώ, πρέπει να ενημερώνουν
καθημερινά την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-
Καταναλωτής με τις ημερήσιες τιμές των
προϊόντων, ενώ προβλέπεται και η καταγρα-
φή των λιανικών τιμών των υγρών καυσί-
μων, του υγραερίου κίνησης («AUTOGAS»),
του πετρελαίου θέρμανσης και του πεπιε-
σμένου φυσικού αερίου («CNG»), μέσω της
διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών
συστημάτων e-Καταναλωτής και του συστή-
ματος Εισροών-Εκροών Καυσίμων της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.).

Βραβεύτηκε η μπύρα AMMOUSA στο ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2021

e-Καταναλωτής: Καθημερινή ενημέρωση για τις τιμές σούπερ μάρκετ 

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η διαδι-
κασία αξιολόγησης των προϊόντων μι-
κρών παραγωγών στο πλαίσιο του δια-
γωνισμού Athens Fine Food Awards
by ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2021 με την ανάδειξη
των νικητών.

Περισσότερα από 200 προϊόντα μι-
κρών Ελλήνων παραγωγών αξιολογή-
θηκαν και 74 από αυτά έλαβαν διάκρι-
ση με ένα, δύο ή τρία αστέρια ποιότη-
τας για το έτος 2021. Από αυτά, 25
προϊόντα κέρδισαν τα μεγάλα βραβεία
στις κατηγορίες του ξηρού τροφίμου,
του νωπού τροφίμου, των ποτών, του
ελαιολάδου, της καινοτομίας, του
πρωτοεμφανιζόμενου προϊόντος, του
βιολογικού τροφίμου και της συσκευα-
σίας, ενώ το μεγάλο βραβείο AFFA για
το 2021 κατέκτησε η μπίρα AMMOU-
SA από την Πάτρα που συγκέντρωσε
τη μεγαλύτερη βαθμολογία με
19,61/20. Παράλληλα, απονεμήθηκε
το τιμητικό βραβείο AFFA για το 2021
στην Δρ. Σταυρούλα Κουράκου Δρα-
γώνα για το έργο και τη συνολική προ-
σφορά της στην ανάδειξη του ντόπιου
κρασιού.
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Τις στενές οικονομικές σχέσεις,
τόσο σε όρους εμπορίου όσο και
επενδύσεων, μεταξύ Ελλάδας – Γερ-
μανίας και τη συμβολή τους στην εγ-
χώρια οικονομία αποτυπώνει μελέτη
του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιο-
μηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), που πα-
ρουσιάστηκε σήμερα σε εκδήλωση
που πραγματοποίησε το Ελληνογερ-
μανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο και το ΙΟΒΕ.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη με
τίτλο: «Το αποτύπωμα του γερμανικού
επιχειρείν στην ελληνική οικονομία»
η Γερμανία αποτελεί έναν από τους
μεγαλύτερους εμπορικούς και επεν-
δυτικούς εταίρους της Ελλάδας, απο-
τέλεσμα της ανάπτυξης στενών επι-
χειρηματικών επαφών μεταξύ των
χωρών σε βάθος δεκαετιών. Η συνο-
λική συμβολή των εταιριών-μελών
του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρί-
ου στην εγχώρια οικονομία, λαμβά-
νοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις με
άλλους κλάδους οικονομικής δρα-
στηριότητας, εκτιμάται το 2019 σε
3,3% του ΑΕΠ ή σε 6,1 δισ. ευρώ.

Με τον Χρήστο Σταϊκούρα "τα είπε" το Επιμελητήριο Φθιώτιδας

Στα 6,1 δισ. ευρώ η συμβολή του γερμανικού επιχειρείν στην οικονομία

Για μία ακόμη φορά το Επιμελητή-
ριο Φθιώτιδας διενήργησε ενημερωτι-
κή τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Οι-
κονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, και
τους Επαγγελματικούς Φορείς της
Φθιώτιδας.

Ο υπουργός ενημέρωσε τους συμ-
μετέχοντες για τις δράσεις της κυβέρ-
νησης που στοχεύουν στην στήριξη
των επιχειρήσεων και των αυτοαπα-
σχολούμενων, αναφέρθηκε στα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να
ενισχύσουν τη ρευστότητα σε αυτή την
κρίσιμη περίοδο ενώ τόνισε ότι πρόθε-
ση της κυβέρνησης και του ιδίου προ-
σωπικά είναι να σταθούν δίπλα στους
μικρομεσαίους για όσο διάστημα απαι-
τούν οι συνθήκες. Σημείωσε επίσης
ότι, τον τελευταίο χρόνο στη Φθιώτιδα
έχουν δοθεί πάνω από 112 εκ. € όσον
αφορά στις επιστρεπτέες προκαταβο-
λές, τα προγράμματα ΤΕΠΙΧ & Εγγυο-
δοτικά καθώς και για τη στήριξη των
εργαζομένων. Τέλος, αναφέρθηκε και
στο επικείμενο πρόγραμμα ενίσχυσης
της εστίασης για τη στήριξη της επα-
νεκκίνησης.
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Μεγιστοποίησε την ασφάλεια
στα προϊόντα της η «ΠΙΝΔΟΣ»

H Algosystems ολοκλήρωσε
με επιτυχία το έργο ψηφιακής
εποπτείας και διαχείρισης
όλων των ψυχόμενων χώρων
της εφοδιαστικής αλυσίδας του
Αγροτικού Πτηνοτροφικού
Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Η
ΠΙΝΔΟΣ», σε 19 σημεία
συνολικά σε όλη την Ελλάδα.

Σ τόχος του έργου είναι η εξασφάλι-
ση σταθερών θερμοκρασιών σε
ψυχόμενους χώρους και η άμεση

ενημέρωση για αποκλίσεις, διασφαλί-
ζοντας με αυτό τον τρόπο την ασφάλεια
και την ποιότητα των προϊόντων «ΠΙΝ-
ΔΟΣ», σύμφωνα με τους κανονισμούς
HACCP και  τον ΕΦΕΤ.

Η διαδικασία

Το έργο, το οποίο υλοποιήθηκε πάνω
από δίκτυο DMVPN, περιλαμβάνει κατ’
αρχήν τη μελέτη, την εγκατάσταση, τον
προγραμματισμό και την υποστήριξη
συλλογής θερμοστοιχείων με χρήση
PLCs της Schneider Electric ανά σημείο

παρακολούθησης και καταγραφής θερ-
μοκρασιών. Στη συνέχεια, η συλλογή
όλων των δεδομένων διαφορετικών γε-
ωγραφικών περιοχών και η κεντρική δια-
χείριση, απεικόνιση, έλεγχος και ενημέ-
ρωση σφαλμάτων εξασφαλίστηκε μέσω
συστήματος SCADA της εταιρίας ICO-
NICS. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμο-
γή είναι πλήρως επεκτάσιμη, με δυνατό-
τητες διασύνδεσης με πλατφόρμες IoT.

H Algosystems, χρησιμοποιεί τον
συνδυασμό της εξειδικευμένης εμπει-
ρίας 35 ετών ως Integrator στον τομέα
των λύσεων Πληροφορικής και Αυτομα-
τισμού & Ελέγχου, για να παρέχει τεχνο-

λογικές υπηρεσίες με υπεραξία, στους
πελάτες της.

Η «ΠΙΝΔΟΣ» ηγείται σταθερά στον
κλάδο της πτηνοτροφίας στην Ελλάδα
και πρωτοπορεί χρησιμοποιώντας τεχνο-
λογίες αιχμής σε όλα τα στάδια της καθε-
τοποιημένης παραγωγής της, διασφαλί-
ζοντας την ασφάλεια, την ποιότητα και τη
νοστιμιά των προϊόντων της που φθά-
νουν στους καταναλωτές.

Λίγα λόγια για την «ΠΙΝΔΟΣ»
Το 1958, εφτά αγρότες από τον Νομό

Ιωαννίνων, με την παρότρυνση του Παγ-
κόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών, απο-
φάσισαν να ασχοληθούν με την παραγω-
γή πουλερικών ως συμπλήρωμα στο ει-
σόδημα τους.

Αυτή ήταν η αρχή για την ίδρυση του
ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ, ενός συνεταιρισμού που
έμελλε να σφραγίσει με το όνομά του την
πορεία της ελληνικής πτηνοτροφίας. Και
από τότε άλλαξαν πολλά... Τα εφτά μέλη
αυξήθηκαν σε περισσότερα από 500, οι
δύο εργαζόμενοι ξεπερνούν πλέον τους
1.200, ενώ η παραγωγή των 5000 κοτό-
πουλων την εβδομάδα ανέρχεται σε
850.000 κοτόπουλα εβδομαδιαίως.

INFO
18: Τα υποκαταστήματα-
κέντρα διανομής 
σε όλη την Ελλάδα
250 ιδιόκτητα 
φορτηγά-ψυγεία
Περισσότερα από 7.000
σημεία πώλησης
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Επειδή τα ψάρια και τα θαλασσινά κατέχουν ξεχωριστή θέ-
ση στη διατροφή του Έλληνα, η ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ δημιούργησε
για το καθημερινό τραπέζι μία πλήρη σειρά κατεψυγμένων αλι-
ευμάτων με πλούσια γεύση και υψηλή διατροφική αξία. Βασικό
κριτήριο, για την επιλογή των αλιευμάτων, είναι πάντα η κορυ-
φαία ποιότητα. Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας έχουν προστε-
θεί και έτοιμα κατεψυγμένα γεύματα, όπως η μαγειρεμένη ψα-
ρόσουπα σε συσκευασία των 350 γραμμαρίων. Πρόκειται για
μια ψαρόσουπα μπακαλιάρου με καρότο, πατάτα και σέλινο, με
σπιτική συνταγή και άριστες πρώτες ύλες. Ο καταναλωτής απλά
τη ζεσταίνει και απολαμβάνει ένα νόστιμο και υγιεινό γεύμα. Η
εταιρεία ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, εξα-
γωγή, εμπορία, επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και δια-
νομή κατεψυγμένων αλιευμάτων. Παράλληλα, η εταιρεία πα-
ράγει γευστικά καινοτόμα προϊόντα (μπιφτέκια, λουκάνικα,
κεμπάπ και μεζεδάκι) από θαλασσινά. Με έτος ίδρυσης το 1968
και με πάνω από μισό αιώνα λειτουργίας, η ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ είναι
σήμερα πιο δυναμική από ποτέ. Με μερίδιο εγχώριας αγοράς
που ξεπερνά το 25% και σημαντική αύξηση της εξαγωγικής της
δραστηριότητας, βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία και είναι έτοι-
μη να το κατακτήσει. Η καρδιά της εταιρείας βρίσκεται στον
Ασπρόπυργο, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, έκτασης
12.072τ.μ. Διαθέτει γραμμές παραγωγής τελευταίας τεχνολο-
γίας για επεξεργασία και τυποποίηση και συσκευασία νωπών &
κατεψυγμένων αλιευμάτων καθώς και των καινοτόμων προϊόν-
των.

Δημητριακά Honey Cheerios Granola

Μαγειρεμένη ψαρόσουπα Κοντοβερός

Μια μεγάλη γκάμα δημητριακών
περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της
Νεστλέ, μετα ξύ των οποίων και το
προϊόν HONEY CHEERIOS GRANOLA.
Τραγανές μπουκιές βρώμης συναν-
τούν τα μελένια δαχτυλίδια Cheerios
και δημιουργούν έναν κωδικό που αν-
ταποκρίνεται στις νέες τάσεις.  Με βα-
σικό συστατικό τη βρώμη ολικής άλε-
σης και εμπλουτισμένα με ασβέστιο,
είναι ο απόλυτος συνδυασμός γεύσης
και ισορροπημένης διατροφής για το
πιο δυνατό ξεκίνημα στην μέρα. Στα
CHEERIOS η εταιρεία φτιάχνει πεντα-
νόστιμα και θρεπτικά δημητριακά από
5 δημητριακά ολικής άλεσης, χωρίς
τεχνητές χρωστικές ή αρωματικές ου-
σίες. Κάθε τραγανό δαχτυλίδι περιέχει
7 βιταμίνες, ασβέστιο και σίδηρο και
έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές
ίνες. Αποτελούν πηγή ασβεστίου.  Το
ασβέστιο συμβάλλει στη  φυσιολογική
ανάπτυξη των οστών των παιδιών. Στα
πλαίσια μίας ισορροπημένης διατρο-
φής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής.



Ένα κατεψυγμένο Burger Παντζαριού
κυκλοφορεί στα σούπερ μάρκετ από την
ParnassosDelicatessen σε συσκευασία
των 360 γραμμαρίων. Πρόκειται για ένα
προϊόν ιδανικό για χορτοφάγους, που
αποτελεί πηγή φυτικών ινών και πρωτεϊ-
νών. Δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία,
καθώς είναι έτοιμο με τηγάνισμα σε 4΄- 6’.
Η σύνθεση του Παντζαριού με τον φαγό-
πυρο, το καρύδι, το ρεβίθι, τα φρέσκα μυ-
ρωδικά και τέλος την ελιά και το ελαιόλα-
δο, είναι το δίχως άλλο, το πλεονέκτημα
του προϊόντος.Τα προϊόντα  κρέατος, κο-
τόπουλου καθώς και τα vegan & superfo-
ods προϊόντα λαχανικών της εταιρείας
πανάρονται, καταψύχονται και είναι δια-
θέσιμα για ψήσιμο ή τηγάνισμα μέσα σε
λίγα λεπτά.Γίνονται τραγανά και νόστιμα,
ενώ διατηρούν τα θρεπτικά τους συστατι-
κά. Ταυτόχρονα με τις πολύ  εύκολες και
βολικές συσκευασίες αποτελούν την ιδα-
νική επιλογή για μεγάλους και μικρούς
που θέλουν να βάλουν τη νοστιμιά  της με-
σογειακής διατροφής και την ποιότητα
στη διατροφή τους.

Βόειος γύρος nostimost

Burger Παντζαριού από την Parnassos Delicatessen

Η νέα σειρά προϊόντων κρέατος no-
stimost έρχεται για να προσφέρει αυθεν-
τικές γευστικές εμπειρίες σε κάθε σπίτι
και κάθε τραπέζι. Τα προϊόντα παράγον-
ται από ην εταιρεία ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Α.Ε. που αποτελεί μια ελληνική βιομηχα-
νία τροφίμων με μακρόχρονη παράδοση
στην αξιοπιστία, ασφάλεια και υψηλή ποι-
ότητα των προϊόντων της. Στην αγορά εί-
ναι διαθέσιμα, μεταξύ άλλων κωδικών,
και ο αυθεντικός ελληνικός βόειος γύ-
ρος, που είναι λεπτά κομμένος και ξερο-
ψημένος σε συσκευασία των 330 γραμ-
μαρίων. Είναι έτοιμος σε μόνο 2 λεπτά σε
φούρνο μικροκυμάτων ή 6 λεπτά σε
φούρνο με αέρα. Εναλλακτικά ο κατανα-
λωτής τον ετοιμάζει σε αντικολλητικό τη-
γάνι ζεσταίνοντας για περίπου 5 λεπτά.Τα
τελευταία χρόνια η ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Α.Ε. κάνοντας σταθερά βήματα προόδου
κατάφερε να εξελιχθεί σε εταιρεία παρα-
γωγής τροφίμων υψηλής προστιθέμενης
αξίας τα οποία να ανταποκρίνονται στις
διατροφικές ανάγκες του σύγχρονού κα-
ταναλωτή αλλά και του επαγγελματία που
αναζητά συνεχώς καινοτόμες ιδέες/λύ-
σεις για την επιχείρηση του.
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Καινούρια προϊόντα, που μπο-
ρούν να καταναλωθούν και την πε-
ρίοδο της σαρακοστής, είναι διαθέ-
σιμα στα ράφια των σούπερ μάρκετ
από τη Geisha, που έρχεται να δώ-
σει περισσότερες επιλογές τόνου
στους Έλληνες καταναλωτές. Πρό-
σφατα η Geisha επέκτεινε το χαρτο-
φυλάκιό της με gourmet κωδικούς
τόνου. Πρόκειται για νέα προϊόντα
από φιλέτο τόνου της ιδιαίτερης ποι-
κιλίας Tongol που κυκλοφορούν
στην αγορά σε 3 διαφορετικούς
γευστικούς συνδυασμούς: Καπνι-
στός Τόνος φιλέτο σε ηλιέλαιο, Τό-
νος φιλέτο με μαύρο πιπέρι & λεμό-
νι σε ηλιέλαιο και Τόνος φιλέτο με
σκόρδο & μαύρο πιπέρι σε ηλιέλαιο.
Τα νέα προϊόντα της Geisha είναι
διαθέσιμα σε συσκευασίες των 120
γραμμαρίων. Η Geisha πρόσφερει
υψηλής ποιότητας εδέσματα ψαρι-
κών (τόνος, σκουμπρί, σαρδέλες)
που είναι έτοιμα για κατανάλωση
και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και
τη γεύση τους.

Νέα προϊόντα Geisha gourmet

Πέννες ριγέ Melissa από δίκοκκο σιτάρι

Οι πέννες ριγέ Melissa ολικής άλεσης από δίκοκκο σιτάρι, που είναι γνω-
στό και ως Ζέας, αλέθονται σε πετρόμυλο δημιουργώντας τα πιο αγνά και θρε-
πτικά ζυμαρικά. Έχουν ευχάριστα πλούσια υφή και επίγευση ξηρών καρπών,
ενώ παράλληλα έχουν υψηλή διατροφική αξία. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες
και μαγγάνιο ενώ αποτελούν πηγή πρωτεϊνών και φωσφόρου. Ιδανικά για ελα-
φριές συνταγές με λαχανικά. Μπορούν να καταναλωθούν σκέτα με τυρί, για
να μην καλυφθεί η υπέροχη γεύση τους ή με φρέσκα λαχανικά.

«Αξιαγάπιτες» 
Τορτίγιες Καραμολέγκος

Η εταιρεία Καραμολέγκος έχει ενισχύσει
τη σειρά «Αξιαγάπιτες» με Τορτίγιες, που εί-
ναι διαθέσιμες στα ράφια των καταστημάτων
σε συσκευασία των  τεμαχίων. Πρόκειται για
μαλακές, λαχταριστές τορτίγιες που γίνονται
ο γευστικός καμβάς για κάθειδέα του κατα-
ναλωτή.Συνδυάζονται με κάτι διαφορετικό
κάθε μέρα και αποτελούν ένα πλούσιο και
χορταστικό γεύμα με βάση τις «Αξιαγάπι-
τες»Τορτίγιες Καραμολέγκος. Μπορούν να
καταναλωθούν με κοτόπουλο, λαχανικά ή
τυρί, φασόλια ή γουακαμόλεκ.α συστατικά.
Κάθε μέρα, από το 1950 μέχρι σήμερα, η Κα-
ραμολέγκος συνδυάζει αξίες διατροφής,
σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και αγάπη,
για να φέρνει τα καλύτερα προϊόντα άρτου.
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