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Τη βεβαιότητά του ότι η
πανδημία άλλαξε την κα-
θημερινότητα και τις συ-

νήθειες των καταναλωτών εξέ-
φρασε ο Θάνος Μαύρος, ο επι-
κεφαλής του Τομέα Καταναλω-
τικών Προϊόντων και Λιανεμπο-
ρίου της EY στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη. «Πρόσφατα χαρτο-
γραφήσαμε αυτές τις αλλαγές
με την έρευνά μας, Future Con-
sumer Index Ελλάδα 2021, προ-
σπαθώντας να σχηματίσουμε
μια πρώτη εικόνα τού πώς θα
καταναλώνουμε στη μετά την
πανδημία εποχή» αναφέρει ο κ.
Μαύρος και συμπληρώνει: «Η

μεγαλύτερη, ίσως, αλλαγή που
πυροδότησε η εμπειρία του τε-
λευταίου, περίπου, έτους, είναι
η απομάκρυνση των καταναλω-
τών από τα φυσικά καταστήμα-
τα και η στροφή στο ηλεκτρονι-
κό εμπόριο. Χαρακτηριστικά,
τρεις στους τέσσερις Έλληνες
(77%) δηλώνουν ότι έχουν αλ-
λάξει τον τρόπο που ψωνίζουν,
ενώ 59% αναφέρουν ότι επι-
σκέπτονται λιγότερο συχνά τα
φυσικά καταστήματα». Σύμφω-
να με τον κ. Μαύρο, η αλλαγή
αυτή οφείλεται, προφανώς, στα
περιοριστικά μέτρα, αλλά συν-
δέεται και με τον φόβο για την

COVID-19, ο οποίος παραμένει,
αλλά διαφοροποιείται ανάλογα
με τη δραστηριότητα. Έτσι, 80%
των καταναλωτών θα ένιωθαν
άνετα να ψωνίσουν δια ζώσης
σε καταστήματα τροφίμων, ενώ
το ποσοστό περιορίζεται στο
66% για τα καταστήματα ρουχι-
σμού και στο 59% για τα εμπορι-
κά κέντρα. Για πολλούς, ο φό-
βος αυτός δεν θα εκλείψει σύν-
τομα. Ένας στους τρεις (30%) εί-
πε ότι θα χρειαστεί μήνες, ή και
χρόνια, για να αισθανθεί άνετα
σε κατάστημα ρουχισμού και
40% για να επισκεφθούν εμπο-
ρικό κέντρο.
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Άλλαξαν τον τρόπο που 
ψωνίζουν 3 στους 4 Έλληνες



Μία νέα ηλεκτρονική
εφαρμογή του Οργανισμού
Κεντρικών Αγορών και
Αλιείας θα παρουσιάσουν ο
υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων 'Αδωνις
Γεωργιάδης, και ο διευθύνων
σύμβουλος του ΟΚΑΑ,
Απόστολος Αποστολάκος, σε
εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί στις
εγκαταστάσεις του
οργανισμού.

Σ ύμφωνα με ενημέρωση στις
εφαρμογές της Google Play στις
26 Απριλίου 2021: “Με την πρω-

τοποριακή εφαρμογή για κινητά e-Λα-
χαναγορά έχετε ολόκληρη την αγορά
στο κινητό σας, για να κάνετε τις παραγ-
γελίες σας εύκολα και με ασφάλεια. Η
εφαρμογή e-Λαχαναγορά αναφέρεται
σε B2B επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
Ανακαλύψτε μεγάλες επιχειρήσεις διά-
φορων κατηγοριών χονδρικού εμπορί-
ου όπως φρούτα, ψάρια, θαλασσινά,
λαχανικά, μυρωδικά”, αναφέρει σχετι-
κή ανακοίνωση.

Οι δυνατότητες 
της εφαρμογής

Με την εφαρμογή e-Λαχαναγορά
έχετε τη δυνατότητα:

· Να κάνετε την παραγγελία σας
· Να δείτε το ιστορικό των παραγγε-

λιών σας και αναλυτικές πληροφορίες
· Να αναζητήσετε τις κοντινότερες

επιχειρήσεις με ελάχιστη παραγγελία
· Να κάνετε τις πληρωμές σας με

κάρτα ή μετρητά
· Να επιλέξετε delivery ή παραλαβή

από το κατάστημα

Η ίδρυση του ΟΚΑΑ

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών
και Αλιείας ΑΕ (ΟΚΑA ΑΕ), ιδρύθηκε το
1955 με την επωνυμία Οργανισμός Κεν-
τρικής Λαχαναγοράς Αθηνών.

Το 1970 μεταφέρονται στις εγκατα-
στάσεις του οι χονδρέμποροι νωπών
κρεάτων, ενώ το 1989 μετονομάζεται σε
Κεντρική Αγορά Αθηνών.

Το 1998 μετατρέπεται σε Ανώνυμη
Εταιρεία με την επωνυμία "Οργανισμός
Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΑΕ" και το
2004 ξεκινά ο εκσυγχρονισμός των εγ-
καταστάσεών της.

Το 2011 απορροφάται η ΕΤΑΝΑΛ
και το 2012 οι 11 ιχθυόσκαλες της χώ-
ρας μετατρέπονται σε υποκαταστήματα
του ΟΚΑΑ. Το 2014 ενσωματώνεται
στον Οργανισμό και η Κεντρική Λαχανα-
γορά της Πάτρας.

Παράλληλα με την αναπτυξιακή πο-
λιτική στο χονδρεμπόριο τροφίμων, το
2012 δημιουργείται η "Αγορά του Κατα-
ναλωτή". Πρόκειται για την πιο σύγχρο-
νη αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων
που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του
Οργανισμού στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, και
διασφαλίζει την πρόσβαση των κατανα-
λωτών σε ποιοτικά και με χαμηλές τιμές
πιστοποιημένα προϊόντα.

Ο ΟΚΑΑ σήμερα αποτελεί ανώνυμη
εταιρεία κοινής ωφέλειας που έχει ως
μοναδικό μέτοχο την Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)
και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανά-
πτυξης & Επενδύσεων και το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης.  
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Νέα ψηφιακή πλατφόρμα 
«e-Λαχαναγορά» από τον ΟΚΑΑ

Editorial

INFO
1955: Το έτος 
ίδρυσης του ΟΚΑΑ

Τρεις στους τέσσερις Έλλη-
νες δηλώνουν ότι έχουν αλ-
λάξει τον τρόπο που ψωνί-
ζουν, γεγονός που επιβε-
βαιώνει ότι οι επιπτώσεις
της πανδημίας του κορο-
νοϊου θα διαμορφώσουν
νεα δεδομένα στην αγορά
τα επόμενα χρόνια.

Θύμιος Κτενίδης 



Aύξηση κατά 49,7% στις 
ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο

Εντυπωσιακή άνοδο κατά 49,7%
κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές
τον Απρίλιο, συνεχίζοντας για δεύτερο
διαδοχικό μήνα το «δυναμικό
rebound». Ωστόσο, το εμπορικό
έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου-
Απριλίου του 2021 αυξήθηκε κατά
243,9 εκατ. ευρώ ή κατά 3,8%.

Σ ύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συν-
δέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), η αύξηση των
εξαγωγών τον Απρίλιο ήταν μεγάλη ακόμη

και χωρίς να συνυπολογίζονται τα πετρελαιοειδή,
η οποία διαμορφώθηκε σε +37,6%, «εκπέμπον-
τας μήνυμα αισιοδοξίας για τη συνέχεια» όπως
υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση.

Αναλυτικά στοιχεία

Αναλυτικότερα, ανοδική είναι η πορεία των
εξαγωγών κατά το μήνα Απρίλιο του 2021 καθώς
αυξήθηκαν κατά 1,05 δισ. ευρώ ή κατά 49,7% και
ανήλθαν σε 3,17 δισ. ευρώ έναντι 2,12 δισ. ευρώ
κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020. Εξαιρουμένων
των πετρελαιοειδών, η αύξηση είναι μικρότερη,
καθώς ανήλθαν στα 2,41 δισ. ευρώ από 1,75 δισ.
ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 657 εκατ. ευρώ ή
κατά 37,6%, γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ
μεγάλη σημασία που διαδραματίζει η μεγάλη αύ-

ξηση των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών
και καυσίμων κατά 134%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελ-
ληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου
Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί
των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ η αξία των
ελληνικών εξαγωγών κατά το μήνα Απρίλιο 2021
παρουσίασε αλματώδη αύξηση +49,7%, με τους
κλάδους των πετρελαιοειδών και καυσίμων
(+134%), των πρώτων υλών (+119,1%), των δια-
φόρων βιομηχανικών (+89,2%),  και των λαδιών
(+72,6) να ξεχωρίζουν με τις επιδόσεις τους.

Άνοδος παρά την πανδημία

Η ισχυρή αύξηση των εξαγωγών κατά την πε-
ρίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου, ανακόπτει την πτω-
τική πορεία κατά τη διάρκεια των προηγούμενων
μηνών, και οδηγεί σε σημαντική αύξηση των εξα-
γωγών της χώρας για το πρώτο τετράμηνο του
2021. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά στο
διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου αυξάνονται κατά
1,85 δισ. ευρώ ή κατά 18,3% και ανήλθαν σε
11,95 δισ. ευρώ από 10,10 δισ. ευρώ.

Ομοίως, χωρίς τα πετρελαιοειδή, είναι αξιοση-
μείωτο ότι παρά την πανδημία και τις επιπτώσεις
της, οι εξαγωγές για το τετράμηνο Ιανουαρίου-
Απριλίου κινούνται ανοδικά σε σχέση με το 2020,
στα 9,07 δισ. ευρώ από 7,71 δισ. ευρώ, δηλαδή
αυξημένες κατά 1,36 δισ. ευρώ ή κατά 17,6%.

INFO
Οι εισαγωγές
στην περίοδο
Ιανουαρίου -
Απριλίου
αυξήθηκαν κατά
περίπου 2,09
δισ. ευρώ 
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Το ByRaki flavor συμμετέχει στο Φεστιβάλ
Μεσογειακής Διατροφής MD.net

Το ByRaki flavor συμμετέχει στο
Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφή
MD.net, στην Σεβίλλη, 26, 27 και 28
Μαΐου 2021.

Η επιχείρηση ByRaki flavor θα εκπροσωπή-
σει την Κρήτη, την Ελλάδα, μέσα από τα
καινοτόμα προϊόντα της και την συνεχή

εξέλιξη, σε συνδυασμό με τον σεβασμό στις πρώ-
τες ύλες της Ελληνικής υπαίθρου.

Το ByRaki flavor επιλέχθηκε από την Περιφέ-
ρεια Κρήτης και την ΕΤΑΜ Α.Ε. για να εκπροσωπή-
σει την Κρήτη, την Ελλάδα σε αυτό τον θεσμό με
κριτήριο την καινοτομία και την εξέλιξη στον τομέα
της αγροδιατροφής.

Η προβολή της Μεσογειακής Διατρο-
φής

Η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος της μεσογειακής ταυτότητας, έχει ονο-
μαστεί η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρω-
πότητας της UNESCO, που έχει χαρακτηριστεί ως η
καλύτερη διατροφή για την υγεία και η πιο γεωργι-
κή βιώσιμη διατροφή.

Η  Διακήρυξη Med Diet έχει ως στόχο να επιτύ-
χει μεγαλύτερη προβολή και σημασία της Μεσο-
γειακής Διατροφής σε όλους τους τομείς, όπως η
γεωργία, η παραγωγή τροφίμων, η υγεία, ο πολιτι-

σμός, ο αθλητισμός, η εκπαίδευση, η οικονομία, ο
τουρισμός, η αγροτική ανάπτυξη και η βιωσιμότη-
τα.

Λίγα λόγια για το ByRaki flavor

Η επιχείρηση ByRaki flavor δραστηριοποιείται
στην Ελλάδα από τον Μάρτιο του 2015 με όλες τις
νόμιμες διαδικασίες από τις αρμόδιες Κρατικές
Υπηρεσίες. Από το 2008 με έρευνα και μελέτη στο
Κρητικό Απόσταγμα, δημιούργησε συνταγές τόσο
για την τσικουδιά, όσο και για τα ηδύποτα. Το Μάρ-
τιο του 2015 παρουσιάστηκαν στο καταναλωτικό
κοινό τα προϊόντα Τσικουδιά (38% vol alc), Ρακο-
μελο (20% vol alc), καθώς και άλλες 12 γεύσεις σε
μορφή ηδύποτων (17% & 16% vol alc). Όλα αυτά
τα προϊόντα έχουν γεύσεις με πρώτες ύλες από την
Ελληνική ύπαιθρο, όπως πορτοκάλι, μαστίχα, ρόδι
και άλλες.

Το ByRaki flavor έχοντας αναγνωρίσει ότι οι
επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την κοινωνία και η κοι-
νωνία τις επιχειρήσεις, δεσμεύτηκε οικειοθελώς,
από τα πρώτα του βήματα, να ενσωματώσει την
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στις πρακτικές του.
Το ζήτημα ήταν και είναι ηθικό απέναντι στην κοι-
νωνία που δραστηριοποιείται. Το ByRaki flavor
προσπαθεί εν μέσω κρίσης να σταθεί επάξια σε αυ-
τό τον ορισμό, με οποιοδήποτε τρόπο, και επιδιώ-
κει την κάλυψη όλων των ευθυνών του.

INFO
2015: Η
επιχείρηση
ByRaki flavor
αρχίζει να
δραστηριοποιείτ
αι στην Ελλάδα
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Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, που
στόχο έχει να εξυπηρετεί άμεσα και εύ-
κολα τους λογιστές και τους οικονομολό-
γους- μέλη του, δημιούργησε το Οικονο-
μικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση,
πρόκειται για το DigiOEE, μέσω του οποί-
ου οι χρήστες μπορούν:

* Να εκδώσουν από τον υπολογιστή,
το tablet ή το κινητό τους τις εξής βεβαι-
ώσεις (ΟΕe-Services):

- Μέλους ΟΕΕ
- Οικονομικής ενημερότητας μέλους

ΟΕΕ
- Μέλους ΟΕΕ & κατοχής επαγγελμα-

τικής ταυτότητας λογιστή- φοροτεχνικού
- Κατοχής επαγγελματικής ταυτότη-

τας λογιστή - φοροτεχνικού
- Λειτουργίας εταιρείας παροχής λο-

γιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών.
* Να υποβάλουν αιτήματα, μέσω μιας

εξελιγμένης διαδικασίας, η οποία χρησι-
μοποιεί εξειδικευμένα φίλτρα, που κατη-
γοριοποιούν αυτόματα το αίτημα και δι-
ευκολύνουν τις υπηρεσίες του ΟΕΕ για
την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους
(OEe-Support).

* Να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για
εργασία, παρακολουθώντας ταυτόχρονα
την ζήτηση, που υπάρχει από επιχειρή-
σεις. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων
(OEe-JobOffer), η οποία ανανεώνεται

κάθε ώρα με νέες θέσεις εργασίας από
εταιρείες που αναζητούν ανθρώπινο δυ-
ναμικό από τον κλάδο των οικονομολό-
γων και των λογιστών - φοροτεχνικών.

* Να καταθέτουν την άποψή τους για
θέματα, που αφορούν στον κλάδο τους
και το Οικονομικό Επιμελητήριο, μέσω

ενός σύγχρονου ψηφιακού forum (OEe-
Forum).

* Να έχουν πρόσβαση σε όλες τις επι-
στημονικές μελέτες και τις εκδόσεις του
ΟΕΕ, που είναι αναρτημένες στην ψηφια-
κή βιβλιοθήκη (OEe-Βιβλιοθήκη).

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Επιμελητήριο 
Μεσσηνίας: 
Προνομιακή κάρτα 
για τα μέλη του

Στα πλαίσια της συνεχούς στή-
ριξης της επιχειρηματικής κοινό-
τητας της Μεσσηνίας και του προ-
σωπικού των επιχειρήσεων της, το
Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκινά
μια διαδικασία ανταποδοτικών πα-
ροχών προς τα μέλη του.

Με το σκεπτικό αυτό και μετά
από συζητήσεις με την Hellenic
Healthcare Group, το City Hospital
και το Κέντρο Αποκατάστασης Dia-
plasis, προχωρά από κοινού στην
έκδοση Κάρτας Υγείας, η οποία θα
παρέχει προνομιακές τιμές και πα-
ροχές σε όλα τα Μέλη – Επιχειρή-
σεις του Επιμελητηρίου Μεσση-
νίας αλλά και στο προσωπικό τους. 



6

Για την ενίσχυση εμπο-
ρικών καταστημάτων ένδυ-
σης-υπόδησης και εποχι-
κών επιχειρήσεων κατά την
σταδιακή επαναλειτουργία
της αγοράς, έστειλε επιστο-
λή 

προς τον υπουργό Ανά-
πτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη,
ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Λασιθίου, Θωμάς Χα-
ριτάκης.

“Προτείνουμε την ενί-
σχυση και την υποστήριξη
των πολύ μικρών και μεσαί-
ων εμπορικών επιχειρήσε-
ων και καταστημάτων ένδυ-
σης και υπόδησης, καθώς

και των εποχικών επιχει-
ρήσεων (τουριστικά κατα-
στήματα, minimarkets) μέ-
σω ενός υποστηρικτικού
προγράμματος στα πρότυ-
πα αυτού της εστίασης, με
στόχο την τόνωση της ρευ-
στότητας των επιχειρήσεων
του συγκεκριμένου κλάδου
αλλά και την ομαλότερη
επαναλειτουργία τους το
προσεχές διάστημα”, ανα-
φέρει μεταξύ άλλων η επι-
στολή.

Επιστολή σε Γεωργιάδη από το Επιμελητήριο Λασιθίου

Πρόσκληση στα 
εστιατόρια της Αρκαδίας

Με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, το ολοκληρωμένο
πρόγραμμα πολιτιστικού τουρισμού ΜΟΡΙΑΣ ’21 σε συ-
νεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας προσκαλούν όλα
τα εστιατόρια της Αρκαδίας να συμμετάσχουν σε μια πρω-
τοποριακή δράση που θα συναρπάσει τους επισκέπτες και
θα αναδείξει την ιστορία και τις γεύσεις της περιοχής. Σε
συνεργασία με τα 5 Επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου αλλά και με Επαγγελματικούς Συνδέσμους, η
δράση με τίτλο «Τα Πιάτα της Επανάστασης» έχει στόχο να
ενισχύσει τη βιωματική σύνδεση των επισκεπτών με την
εποχή του Αγώνα, μέσω της γαστρονομίας.

Μέσα από 12 video μαγειρικής και αναλυτικές συντα-
γές, το πρόγραμμα εκπαιδεύει εστιατόρια της Πελοποννή-
σου στην παρασκευή των συνταγών ώστε, ακολουθώντας
τη δική τους δημιουργική προσέγγιση, να εντάξουν τα πιά-
τα στο menu τους. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί ενδεικτι-
κός κατάλογος με τη λογοτύπηση «Τα Πιάτα της Επανά-
στασης» το οποίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν, σε όλους
τους επαγγελματίες εστίασης που θα αποφασίσουν να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
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Τα σύκα της FARMA SARLI (χωρίς συντηρητι-
κά) είναι μοναδικά γιατί έχουν πολύ λεπτό φλοιό,
είναι πολύ γλυκά και τρυφερά και τα διακρίνει ένα
ελκυστικό ξανθό χρώμα το οποίο παίρνουν από
τον ήλιο την στιγμή που ωριμάζουν επάνω στα
δέντρα. Η διεθνής αναγνώρισή τους Π.Ο.Π.(προ-
ϊόν με ονομασία προέλευσης) ήταν ένα από τα
πέντε πρώτα Π.Ο.Π. που πήρε η Ελλάδα. Λόγω
του ότι είναι γεμάτα από μέλι, ανοίγονται και απα-
ραίτητα στεγνώνονται στον ήλιο και τον αέρα ώστε
να αποξηρανθούν. Στην συνέχεια κλείνονται ανά
δύο και έτσι δημιουργείται η ασκάδα (τα δύο σύκα
παντρεμένα μαζί). Καλλιεργούνται εδώ και δεκαε-
τίες με μεράκι και σεβασμό στην τοπική παράδοση
και τα τελικά προϊόντα διατηρούνται σε άριστη κα-
τάσταση χωρίς καμία προσθήκη χημικών συντη-
ρητικών. Το Βιολογικό Αγρόκτημα Σάρλη βρίσκε-
ται σε μία εύφορη κοιλάδα που δημιουργείται από
την συμβολή των χειμάρρων Μανικιάτη και Κολέ-
θρας, περιτριγυρισμένο από ένα δάσος αιωνό-
βιων πλατανιών και μιας χλωρίδας σπάνιων φυ-
τών και βοτάνων. Έχει άφθονα τρεχούμενα νερά
και με τη σπάνια πανίδα μικρών άγριων ζώων δί-
νει την εικόνα ενός μοναδικού τοπίου. Η δημιουρ-
γία του Αγροκτήματος από την οικογένεια Σάρλη
ξεκίνησε από την ιδέα αναβίωσης του παραδοσια-
κού τρόπου καλλιέργειας των τοπικών προϊόντων
καθώς και της αγνής εκτροφής ζώων, καθώς και
την επεξεργασία των παραγόμενων προϊόντων,
με απόλυτα βιολογικό τρόπο και σεβασμό προς το
περιβάλλον.

Σύκα από τη FARMA SARLI

Παραδοσιακά 
ζυμαρικά «ΘΕΡΟΣ»

Το εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρι-
κών «ΘΕΡΟΣ» δημιουργήθηκε με στόχο να
μας θυμίσει την απολαυστική γεύση των
σπιτικών ζυμαρικών της παραδοσιακής ελ-
ληνικής κουζίνας. Τη γεύση των αγνών και
φρέσκων υλικών που χρησιμοποιούσαν πα-
λιά οι νοικοκυρές και που ακόμα νοσταλ-
γούμε. Διαθέτει μεταξύ άλλων κωδικών και
Χυλοπίτες Μεγάλες. Πρόκειται για το πιο
παραδοσιακό ελληνικό ζυμαρικό που σε κά-
ποια μέρη ονομάζεται και ‘’τουτουμάκια’’,
τεμαχισμένο σε μεγάλα τετράγωνα. Μαγει-
ρεύεται κυρίως στο φούρνο με κρέας αλλά
και στην κατσαρόλα ως σούπα. Είναι διαθέ-
σιμο σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων.
Στο χώρο του εργαστηρίου λειτουργεί πρα-
τήριο λιανικής πώλησης όπου μπορούν οι
καταναλωτές να προμηθεύονται τα ζυμαρι-
κά απευθείας από, ενώ παράλληλα τα βρί-
σκουν εύκολα σε πολλά καταστήματα της
Κορινθίας αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας,
καθώς και μέσω διαδικτύου.



Πρωτεϊνικά γλυκίσματα από τη NUTREE
H νέα σειρά με πρωτεϊνικά γλυκίσμα-

τα της NUTREE – Protein Fudge – είναι το
πρωτεϊνικό σνακ του μέλλοντος. Πλού-
σια σε υψηλής ποιότητας φυτική πρωτεΐ-
νη αρακά, έχει βουτυρένια υφή από καρ-
πούς και απολαυστική μπισκοτένια γεύ-
ση αλατισμένης καραμέλας, χωρίς πρό-
σθετη ζάχαρη. Περιλαμβάνει 3 εκρηκτι-
κούς συνδυασμούς γεύσεων που θυμί-
ζουν αγαπημένες λιχουδιές μικρών και
μεγάλων. Το νέο πρωτεϊνικό γλύκισμα
ζύμης μπισκότου της NUTREE, έχει την
τραγανή βουτυρένια υφή μπισκότου
συνδυάζοντας λαχταριστά κομματάκια
σοκολάτας, στην πιο υγιεινή εκδοχή του.
Η νέα γεύση Μπράουνι πραλίνα της NU-
TREE συνδυάζει λαχταριστό φουντουκο-
βούτυρο με ωμό κακάο και ολόκληρα
κομμάτια φουντουκιού προσφέροντας
την απόλυτη γέμιση πραλίνας, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης και πλούσια σε φυτι-
κή πρωτεΐνη. Το ρολό κανέλας έχει γεύ-
ση αλατισμένης καραμέλας και πλούσιο
άρωμα κανέλας συνδυάζονται για την
απόλυτη γευστική εμπειρία.

Dressing ελαιολάδου Mediterranean Flavors
Η Nature Blessed δημιούργησε την

σειρά Mediterranean Flavors, το πρώτο
Dressing(άρτυμα) Ελαιόλαδου που
αναδεικνύει όλα τα αρώματα και τις γεύ-
σεις της Ελληνικής Κουζίνας. Η μεσο-
γειακή διατροφή οφείλει την ιδιαιτερό-
τητα της στο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαι-
όλαδο σε συνδυασμό με όλα τα μοναδι-
κά αρωματικά φυτά και  μπαχαρικά. Με
αυτό τον γνώμονα δημιουργήθηκε η
σειρά Mediterranean Flavors, σε συ-
νεργασία με καταξιωμένους Chef και
έμπειρους τεχνολόγους τροφίμων, ένα
ιδανικό συμπλήρωμα αρωμάτων πολ-
λών συνταγών. Και οι τρείς κωδικοί αυ-
τής της σειράς μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν και να απογειώσουν κάθε σαλά-
τα, φαγητά φούρνου, ψητά κρέατα ή λα-
χανικά κλπ. Το ελαιόλαδο με Δεντρολί-
βανο απογειώνει πιάτα με ψάρι, λευκά
κρέατα μαγειρεμένα σε γάστρα ή ψητά,
πατάτες φούρνου, ριζότο με μανιτάρια ή
διάφορα μαλάκια. Προτείνεται η χρήση
του στο τελευταίο στάδιο του μαγειρέ-
ματος και ωμό πάνω σε σαλάτες ως μα-
ρινάδα.
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Τα οφέλη του μήλου για την
υγειά είναι καταγεγραμμένα
από τον μεσαίωνα. Είναι πλού-
σια σε αντιοξειδωτικά, ίνες και
πολλά άλλα στοιχεία χρήσιμα
για τον οργανισμό. Το τσάτνεϊ
με μήλο Mamellada είναι
φτιαγμένο με μήλα ποικιλίας
στάρκινγκ από την νότια Πελο-
πόννησο, σταφίδα Κορίνθου,
κάρυ και κανέλα Κεϋλάνης. Εί-
ναι ιδανικό συνοδευτικό για
χοιρινό και σκληρά τυριά αλλά
και στην μαγειρική. Μια κουτα-
λιά μπορεί να απογειώσει οποι-
οδήποτε πιάτο. Τα τσάτνεϊ Ma-
mellada είναι διαθέσιμα στις
γεύσεις πιπεριά, μήλο, καπνι-
στή πιπεριά, ντομάτα, πορτοκά-
λι και κρεμμύδι. Και στην σειρά
με φυσικά σάκχαρα φρούτων
πιπεριά, καπνιστή πιπεριά, μή-
λο και πορτοκάλι. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η πρώτη συνταγή-
της εταιρείας, το τσάτνευ πιπε-
ριάς (pepper chutney) έλαβε 1
αστέρι στον Παγκόσμιο διαγω-
νισμό γεύσης Great taste
Awards 2019.

Τσάτνεϊ με μήλο Mamellada

Ημίσκληρο τυρί Ολύμπου από τη gusto dairy

Το κίτρινο ημίσκληρο τυρί Ολύμπου της gusto dairy είναι ένα τυρί με πλούσια
γεύση που παρασκευάζεται από αγελαδινό γάλα. Το ημίσκληρο τυρί Κοιλάδα
Ολύμπου αποτελεί ιδανική επιλογή για πίτσες, τοστ και σάντουιτς αφού λιώνει εύ-
κολα και προσφέρει μοναδική γεύση ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και ως συστατικό σε μαγειρικές συνταγές. Η «Gusto Dairy A.E.» παράγει επί σειρά
ετών τυροκομικά προϊόντα και πιο συγκεκριμένα λευκά τυριά, κίτρινα τυριά, τυριά
τυρογάλακτος και αναπληρώματα τυριών ενώ ειδικεύεται σε προϊόντα food servi-
ce. Η εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2004 και έχει καταφέρει σε σύντομο
χρονικό διάστημα να διακριθεί στο χώρο, παρέχοντας υψηλού επιπέδου γαλακτο-
κομικά προϊόντα και υπηρεσίες, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους παραγωγής. 
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Μπύρα Flaros 
Session Ale

Αρκετές επιλογές σε μπύρες δια-
θέτει στην αγορά η εταιρεία Flaros, που
στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, και το προϊόν Flaros
Session Ale. Πρόκειται για μια μπύρα
ευκολόπιωτη και ξεδιψαστική pale ale
με χρυσόξανθο χρώμα και αρώματα
mango, papaya και blueberry. Το σώ-
μα της είναι ελαφρύ προς μέτριο με
γεύσεις που μπλέκουν τα δημητριακά
με τροπικά φρούτα και κωνοφόρα.
Έχει χαρακτηριστική πικρική επίγευση
με αίσθηση φρεσκάδας.




