


Βάζουν “τέλος” στη λακτόζη
οι Έλληνες καταναλωτές

Ανάρπαστα φαίνεται να γίνονται τα
γαλακτοκομικά προϊόντα χωρίς λακτόζη
στο εγχώριο λιανεμπόριο τροφίμων, με
τις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται
στη χώρα να στρέφουν το ενδιαφέρον
τους στο λανσάρισμα κωδικών που εν-
τάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Κι ενώ παλαιότερα τα προϊόντα αυτά
απευθύνονταν σε μια μικρή ομάδα κατα-
ναλωτών, πλέον έχουν πάρει μια θέση
στο καλάθι των περισσότερων νοικοκυ-
ριών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα

στοιχεία της αγοράς, σημαντική αύξηση
σε σχέση με το 2016 παρατηρείται στο
ποσοστό των Ελλήνων (39%) που ανα-
φέρουν ότι οι ίδιοι είτε κάποιος άλλος στο
νοικοκυριό έχει κάποια ευαισθησία, αλ-
λεργία ή δυσανεξία σε ένα ή και περισσό-
τερα συστατικά τροφών. Λακτόζη και
γλουτένη είναι τα συστατικά εκείνα που
αναφέρονται συχνότερα ότι δημιουρ-
γούν δυσανεξία και κάποια ευαισθησία.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η ετικέτα «χω-
ρίς», κυρίως στα γαλακτοκομικά, να κερ-

δίζει έδαφος, ακολουθώντας ανάπτυξη
παράλληλη με εκείνη των βιολογικών
προϊόντων. Σημειώνεται ότι σχεδόν ένα
στα πέντε προϊόντα στο καλάθι της νοικο-
κυράς ανήκει στην κατηγορία των γαλα-
κτοκομικών, με τις πωλήσεις να ανέρ-
χονται περίπου στο 1,4 δισ. ευρώ. Τα
«λειτουργικά» γαλακτοκομικά σημει-
ώνουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης, με το γιαούρτι χωρίς λακτόζη να κι-
νείται στο +22,5% , το κεφίρ στο +10,1%
και το γάλα χωρίς λακτόζη στα +7,6%.
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Ανεβαίνει ο πυρετός των συσκέψε-
ων στο οικονομικό επιτελείο, καθώς η
αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων
στο εσωτερικό και η ένταση των κραδα-
σμών στην παγκόσμια οικονομία, καθι-
στούν αναπόφευκτη τη λήψη μέτρων για
τη στήριξη επιχειρήσεων κι εργαζομέ-
νων, που ενδεχομένως θα πληγούν.  

Το μέτρο, που βρίσκεται στην κορυ-
φή της σχετικής λίστας, είναι η αναστολή
φορολογικών κι ασφαλιστικών υποχρε-
ώσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυ-
θεί η ρευστότητα είτε σε τοπικό είτε σε
κλαδικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, ο
σχεδιασμός, που έχει ήδη εκπονηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία, θα ενερ-
γοποιείται σε κύκλους κι ανάλογα με τα
δεδομένα. Ο πρώτος κύκλος θα καλύψει
επιχειρήσεις, επαγγελματίες, εργαζόμε-

νους σε περιοχές, όπου η οικονομική
δραστηριότητα έχει διαταραχθεί με
αναγκαστικά μέτρα π.χ. αναστολή λει-
τουργίας κινηματογράφων ή εμπορικών
καταστημάτων. Ο δεύτερος κύκλος αφο-
ρά στη στήριξη κλάδων, όπως ο Τουρι-
σμός, που ήδη νιώθει τις πρώτες επιπτώ-
σεις από την επέλαση του ιού. Εάν η κα-
τάσταση ξεφύγει, τότε θα ενεργοποι-
ηθούν τα μέτρα του τρίτου κύκλου, που
αφορούν σε οριζόντιες παρεμβάσεις στο
σύνολο της Επικράτειας.  

Ορόσημο θεωρείται η συνεδρίαση
του Eurogroup στις 16 του μήνα. Ελλά-
δα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία επιθυμούν
κοινές δράσεις, ωστόσο βασικό σενάριο
είναι η λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο
και η εξαίρεση αυτών των δαπανών, με
βάση τη ρήτρα έκτακτων αναγκών.

Σκοτσέζικο ντους από το ΑΕΠ 

Editorial
Νέα
“πνοή”
φαίνεται
να έχει δώ-
σει στην
εγχώρια
βιομηχα-
νία γαλα-
κτοκομι-

κών η είσοδος εναλλακτικών
κωδικών, όπως είναι τα φυτι-
κά ή λειτουργικά προϊόντα. Το
“πείραμα” των εταιρειών μάλ-
λον πέτυχε, καθώς 7 στους 10
Έλληνες δήλωσαν πρόθυμοι
να δοκιμάσουν τα γαλακτοκο-
μικά με την ετικέτα “χωρίς”.

Θύμιος Κτενίδης 
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“Χλιαρό” ήταν το τελευταίο τρίμηνο
του 2019, με αποτέλεσμα να μην επι-
βεβαιώνονται οι εκτιμήσεις για ρυθ-
μούς ανάπτυξης 2,2% στο σύνολο του
έτους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμή-
σεις της ΕΛΣΤΑΤ, ο τρίμηνο “έκλεισε”
με ρυθμούς μόλις 1% και το 2019 με
1,9%.  

Τα καλά νέα ήταν ότι η καταναλωτι-
κή δαπάνη των νοικοκυριών παρου-

σίασε αύξηση 1,8% σε σχέση με το 4o
τρίμηνο του 2018 κι αυτό μαρτυρά την
εντυπωσιακή βελτίωση της ψυχολο-
γίας. Θετικό νέο ήταν και η αύξηση των
επενδύσεων κατά 14,4% σε σχέση με
το 4o τρίμηνο του 2018, αποδεικνύον-
τας ότι κάτι αλλάζει στη συμπεριφορά
εγχώριων και ξένων επενδυτών.  

Από την άλλη, η ατμομηχανή των
εξαγωγών δείχνει ότι έχει επηρεαστεί

από το βαρύ κλίμα στην υπόλοιπη Ευ-
ρωζώνη, με αποτέλεσμα την αύξηση
τους κατά μόλις 1%.  
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Προληπτικά μέτρα προφύλαξης από τις επιχειρήσεις
Πέρα από την αυστηρή τήρηση των κα-

νόνων υγιεινής σε όλους τους εργασιακούς
χώρους και την εθελοντική υιοθέτηση προ-
ληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της
διασποράς του ιού στους χώρους εργασίας,
οι εργοδοτικοί φορείς σημειώνουν ότι αυτά
τα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν και στη δι-
ευκόλυνση των εργαζομένων και στην ομα-
λή λειτουργία των επιχειρήσεων στον μέγι-
στο δυνατό βαθμό, ιδιαίτερα στις περιοχές
όπου έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση
η λήψη εκτάκτων προληπτικών μέτρων.  

Ειδικότερα, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕ-
ΤΕ προτρέπουν τις επιχειρήσεις, που δρα-
στηριοποιούνται στις περιοχές αυτές να
εφαρμόσουν, όπου είναι εφικτό, πρακτικές
ευελιξίας ως προς τον χρόνο και τον τόπο
εργασίας, αλλά και για τη διευκόλυνση
αδειών εφόσον υπάρχουν έκτακτες οικογε-
νειακές υποχρεώσεις από τυχόν κλείσιμο
παιδικών σταθμών, σχολείων, κλπ. 

Σε επιφυλακή για τον 
κορωνοϊό οι επιχειρήσεις

Μετά τον πρώτο γύρο συσκέψεων
στο οικονομικό επιτελείο για την αποτί-
μηση των έως τώρα επιπτώσεων από τον
κορωνοϊό και την προετοιμασία για τη
στήριξη επιχειρήσεων κι εργαζομένων
αν κριθεί αναγκαίο, επιμελητήρια, φο-
ρείς, ενώσεις βρίσκονται σε κατάσταση
επιφυλακής.  

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, στο “πακέτο”
των άμεσων παρεμβάσεων, θα πρέπει να
συμπεριληφθούν: 
n Απόδοση έκτακτου βοηθήματος λει-

τουργίας και κίνησης ύψους 5.000 ευ-
ρώ για τις επιχειρήσεις που αναγκά-
ζονται να κλείσουν προσωρινά ή λει-
τουργούν σε περιοχές που έχουν λη-
φθεί μέτρα βάσει της ΠΝΠ.(Βοήθημα
που θα είναι ακατάσχετο και δεν θα
συμψηφίζεται με άλλες οφειλές). 

n Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, του
ΦΜΥ, των δόσεων των ληξιπρόθε-
σμων χρεών και των δόσεων ρυθμίσε-
ων οφειλών προς το Δημόσιο για το
χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι
να αποκατασταθεί η λειτουργία της το-
πικής αγοράς. 

n Αναστολή καταβολής των τρεχουσών
εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων
προς τον ΕΦΚΑ μέχρι και πάλι την απο-
κατάσταση της λειτουργίας της τοπι-
κής αγοράς. 

n Αναστολή των πάσης φύσεως πλει-
στηριασμών για τις πληττόμενες πε-
ριοχές και επιχειρήσεις. 

n Αναστολή της υποχρέωσης καταβο-
λής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

προς τις Τράπεζες που απορρέουν
από δανειακές συμβάσεις. 

n Αναστολή της καταβολής δημοτικών
φόρων και τελών. 

n Προσωρινή απόδοση εργοδοτικού δι-
καιώματος για απαίτηση ελέγχων
στους εργαζόμενους. 

n Κάλυψη από τον ΟΑΕΔ των μακροχρό-
νιων απουσιών των εργαζομένων λό-
γω της επιδημίας. 



“Εκτόξευση” των εξαγωγών στο Βέλγιο
Σύμφωνα με προσω-

ρινά στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, το 2019 οι ελληνι-
κές εξαγωγές στο Βέλ-
γιο αυξήθηκαν κατά
15,7%. Πιο συγκεκριμέ-
να, τα στοιχεία δείχνουν
ότι οι ελληνικές εξαγω-
γές στο Βέλγιο ανήλθαν
σε 479,6 εκατ. ευρώ
έναντι 414,6 εκατ. ευρώ
το 2018 κι έτσι το Βέλγιο
αποτελεί πλέον τον 19ο
προορισμό για τις ελλη-
νικές εξαγωγές.  

Στον αντίποδα, οι
βελγικές εξαγωγές στην
Ελλάδα ανήλθαν σε
1,669 δισεκατ. ευρώ με
οριακή αύξηση σε σχέση
με το 2018 κατά 0,8%,
επιβεβαιώνοντας την ει-
κόνα ότι οι βελγικές εξαγωγές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν παρουσιά-
ζουν σημαντική διακύμανση.  

Με τα μάτια στο Βερολίνο... 

Διεθνής Έκθεση
Τροφίμων 
στη Βραζιλία 

Στο χρονικό διάστημα 18-21 Μαΐου
2020 πρόκειται λάβει χώρα στον Άγιο
Παύλο Βραζιλίας η διεθνής έκθεση, η
οποία θεωρείται η μεγαλύτερη σχετική
στον χώρο των τροφίμων και ποτών στην
περιοχή της Λατινικής Αμερικής. 

Σημειώνεται πως στην αντίστοιχη έκ-
θεση APAS 2019, συμμετείχαν 847 εκθέ-
τες, εκ των οποίων 204 ήσαν διεθνείς,
ενώ την επισκέφθηκαν 58.613 άτομα. Για
τις ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες,
τα στοιχεία επικοινωνίας της διοργανώ-
τριας εταιρείας είναι τα εξής: ΑPAS- As-
sociaç�o Paulista de Supermercados  

Τα συνέδρια ματαιώνονται το ένα
μετά το άλλο, ωστόσο το μεγάλο
επενδυτικό Forum στο Βερολίνο
πραγματοποιείται κανονικά και μάλι-
στα με πρωταγωνιστές τον Έλληνα
Πρωθυπουργό και τη Γερμανίδα
Καγκελάριο.  

Την ευθύνη υλοποίησης του Φό-
ρουμ ανέλαβε το Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο, σε συνεργασία με την Κεντρική
Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών
Επιμελητηρίων Γερμανίας και με την
υποστήριξη του Συνδέσμου Γερμα-
νών Βιομηχάνων. Με τη συμμετοχή
των υπουργών Ανάπτυξης των δύο
χωρών και πληθώρα στελεχών επι-
χειρήσεων, θα αναδειχθούν οι επεν-
δυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, σε
μια συγκυρία όπου οι κραδασμοί του
κορωνοϊού γίνονται έντονοι.  

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλε-
πε ότι στο τετ-α-τετ του με την Α. Μέρ-
κελ, ο Κ. Μητσοτάκης θα ξεδίπλωνε
το σχέδιο για μείωση των πλεονα-
σμάτων, ωστόσο οι εξελίξεις στο
προσφυγικό αλλάζουν τα δεδομένα.  
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Ενισχύονται οι εμπορικές 
σχέσεις με την Αυστραλία

Κατά το 2019 η αξία
των εξαγωγών αγαθών
της χώρας μας προς την
Αυστραλία ανήλθε στα
188,4 εκατ. ευρώ, σύμ-
φωνα με προσωρινά
στοιχεία της Eurostat,
σημειώνοντας σημαντι-
κή άνοδο, της τάξης του
19%, έναντι του προ-
ηγούμενου έτους.  

Οι βασικές κατηγο-
ρίες προϊόντων που συγ-
κροτούν τις ελληνικές
εξαγωγές στην Αυστρα-
λία είναι τρόφιμα, υλικά
του κατασκευαστικού
τομέα και φάρμακα/καλ-
λυντικά. Αξιοσημείωτο είναι ότι η άνοδος κατά 19% των ελληνικών εξαγωγών
αγαθών προς την Αυστραλία παρουσιάζει σημαντική δυναμική, καθώς είναι σα-
φώς ταχύτερη από την γενική άνοδο των ελληνικών εξαγωγών αγαθών παγκο-
σμίως κατά το ίδιο έτος, η οποία ήταν της τάξης του 1%.  

Η Nestlé 
ετοιμάζει 
ανακυκλώσιμες
συσκευασίες 
παιδικών 
τροφών 

Συσκευασίες πλήρως ανακυκλώσι-
μες, από πολυπροπυλένιο, προτίθεται να
ρίξει στην παραγωγή ο πολυεθνικός γί-
γαντας παιδικών τροφών.  

Η αρχή θα γίνει στις ΗΠΑ, μέσω βρε-
φικών τροφών της Gerber και συγκεκρι-
μένα για συσκευασίες πουρέ μπανάνας-
μάνγκο, οι οποίες θα ανακυκλώνονται μέ-
σω του Εθνικού Προγράμματος Ανακύ-
κλωσης της εταιρίας. Ανάλογη κίνηση θα
γίνει στη Φινλανδία μέσω της θυγατρικής
Piltti.  

Η Nestlé σχεδιάζει να καταστήσει στο
100% τις συσκευασίες της είτε ανακυ-
κλώσιμες είτε επαναχρησιμοποιούμενες,
ως το 2025.  

Αρρυθμίες στις εξαγωγές 
τροφίμων στην Τυνησία 

Μεγάλη πτώση (-48,06%) γνώρισε το
βασικό μας εξαγώγιμο προϊόν επί σειρά
ετών, σιτάρι και σιμιγάδι, η οποία οφείλε-
ται στην πολύ καλή εγχώρια παραγωγή
σιτηρών. Τούτη έφθασε σε επίπεδα ρε-
κόρ για την Τυνησία, λόγω ευνοϊκών κλι-
ματικών συνθηκών κατά το περασμένο
έτος, στο βαθμό που υπήρξε μέχρι και
πρόβλημα αποθήκευσης. 

Η παρατηρούμενη γενικότερη αδύ-
ναμη παρουσία τροφίμων εξηγείται από
την εγχώρια παραγωγή ομοειδών προ-
ϊόντων, τα οποία είναι και ανταγωνιστικά
των ελληνικών στις διεθνείς αγορές (πχ
ελαιόλαδο), αλλά και από τις δυσκολίες
πρόσβασης στην τυνησιακή αγορά, κα-
θώς τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόν-
τα έχουν εξαιρεθεί από την Συμφωνία
Σύνδεσης με την Ε.Ε. Σε εξέλιξη βρί-
σκονται διαπραγματεύσεις για την επέ-
κταση των μέτρων μείωσης των δασμών
και στα προϊόντα αυτά, στο πλαίσιο σύνα-
ψης σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας
ελευθέρων συναλλαγών. 



Νέα υποχώρηση της ανεργίας
Σε 16,3% έναντι 18,5% τον Δε-

κέμβριο του 2018 και 16,5% τον
Νοέμβριο του 2019, περιορίστηκε
η ανεργία.

Το σύνολο των απασχολουμέ-
νων, κατά τον Δεκέμβριο του 2019,
εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.898.007
άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε
758.886 άτομα ενώ ο οικονομικά
μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε
3.252.811 άτομα. Με αυτά τα δεδο-
μένα, οι απασχολούμενοι αυξήθη-
καν κατά 53.160 άτομα σε σχέση με
τον Δεκέμβριο του 2018 (αύξηση
1,4%) και μειώθηκαν κατά 6.340
άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο
του 2019 (μείωση 0,2%). Αντίστοι-
χα, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά
114.584 άτομα σε σχέση με τον Δε-
κέμβριο του 2018 (μείωση 13,1%)
και κατά 12.274 άτομα σε σχέση με
τον Νοέμβριο του 2019 (μείωση
1,6%).  

Στοιχείο προβληματισμού απο-
τελεί το γεγονός ότι η ανεργία των
γυναικών παραμένει πάνω από το
20%. 
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Κόπωση στην ιδιωτική κατανάλωση

Κοινή είναι η διαπίστωση ότι οι
υψηλές προσδοκίες και η εντυπωσια-
κή βελτίωση του οικονομικού κλίμα-
τος θα πρέπει να συνοδευτούν τάχι-
στα από την ανάλογη ενίσχυση των ει-
σοδημάτων, έτσι ώστε κατανάλωση
και αποταμίευση να σημειώσουν άνο-
δο. 

Ειδικά όσον αφορά στην ιδιωτική

κατανάλωση, οι τελευταίες ενδείξεις
καταγράφουν σημάδια κόπωσης γιατί
αν και οι πωλήσεις λιανικής αυξήθη-
καν κατά 0,5% τον Νοέμβριο του
2019 έναντι του προηγούμενου μήνα,
η τάση είναι φθίνουσα. Για το σύνολο
του 2019 ο όγκος του λιανικού εμπο-
ρίου αυξήθηκε κατά 1% όταν το 2018
είχε αυξηθεί 1,5%.

Πιάνουν τόπο 
οι ρυθμίσεις
οφειλών

Κοσμοσυρροή παρατηρείται στην
πλατφόρμα για τις 24 δόσεις, με τις πλη-
ροφορίες να αναφέρουν ότι πάνω από
5.000 είναι οι επιχειρήσεις που έχουν
υπαχθεί στο νέο πλαίσιο. 

Σύμφωνα με έρευνα της Marc για τη
ΓΣΕΒΕΕ, το 16,1% των νοικοκυριών έχει
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία,
αλλά για πα πολυμελή νοικοκυριά, καθώς
και όσα έχουν τουλάχιστον 1 άνεργο το
ποσοστό ξεπερνά το 20%. Από την άλλη
μεριά, το 70,8% των οφειλετών έχει ρυθ-
μίσει τα χρέη του. 
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Προσφορές για τη Σαρακοστή από τη Μασούτης
Στο πλαίσιο των ημερών της Σαρακοστής και

της μεγαλύτερης νηστείας στην Ελλάδα, η “αλυ-
σίδα” Μασούτης “τρέχει” ένα διάστημα με ση-
μαντικές προσφορές σε νηστίσιμα προϊόντα, τα
οποία και αφορούν κατά βάση το πρωϊνό γεύμα.

Πιο συγκεκριμένα και μέχρι τις 14 Μαρτίου,
στα σούπερ μάρκετ Μασούτης σε όλη την Ελλά-
δα, μπορεί κανείς να βρει πληθώρα επιλογών
σε είδη πρωϊνού, όπως μαρμελάδες, ταχίνι, μέ-
λι, πατάτες, σπανάκι, smoothies, τοστ και πίτες,
με χαμηλότερη τιμή ή και άλλες προσφορές.

Πρόκειται για προσφορές φυλλαδίου, τις
οποίες μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελί-
δα της εταιρείας στο διαδίκτυο, αλλά και στα so-
cial media, τα οποία και “προμοτάρουν” σταθε-
ρά ό,τι αφορά τις πωλήσεις των καταστημάτων
Μασούτης. 

Νέα εταιρική επικοινωνία από την ΑΒ 
Βασιλόπουλος “Για ό,τι θέλεις να είσαι” 

Τη νέα της επικοινωνία “Για ό,τι θέ-
λεις να είσαι” παρουσίασε η ΑΒ Βασιλό-
πουλος, η οποία και έχει ως στόχο να επι-
σημάνει τη σχέση της “αλυσίδας” με τους
πελάτες της, οι οποίοι και απαριθμούνται
από την ίδια, σε πάνω από 2,5 εκατ. αν-
θρώπους. Πιο συγκεκριμένα και σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα
καμπάνια της εταιρείας αναφέρει τα
εξής:

“Για σένα που είσαι της υγιεινής δια-
τροφής, αλλά θα κλάψεις με την αγαπη-
μένη σου σειρά πάνω από ένα μπολ “υγι-
εινό” παγωτό. Για σένα, νέα και εκκεντρι-
κή, που αγαπάς τις παραδοσιακές συντα-
γές της μαμάς και νοσταλγείς εκείνες του
παππού σου. Για σένα, φανατική της
γιόγκα, που βλέπεις τον κόσμο “ανάπο-
δα” και “ισιώνεις” με ένα vegan πιάτο.

Αλλά και για σένα, που επιλέγεις τα
καλύτερα κρασιά, για τα αγαπημένα σου
τυριά. Σίγουρα και για σένα, που είσαι
τσακωμένος με την “τάξη” και ψάχνεις,
ψάχνεις … Και για σένα, όμως, που είσαι
γενικώς εν τάξει και ειδικώς ψαγμένος.
Για σένα που παίρνεις αστέρι Μισλέν. Και
για σένα, το αστέρι, που χορταίνεις με
ένα τοστ. Που περνάς ώρα μπροστά από
ένα ράφι ή γεμίζεις τα ράφια σου με ένα
κλικ.

Για σένα που επιμένεις Ελληνικά. Αλ-
λά και για σένα, τον πολίτη του κόσμου,
κοσμοπολίτη. Για σένα που στόμα έχεις

και μιλιά δεν έχεις, αλλά έχεις το ψυγείο
σου, να λέει πολλά για σένα. Και για εμάς
να λέει τα πάντα.

Γιατί το καλάθι σου είναι σαν το DNA
σου. Μοναδικό! Και το ψυγείο σου, ο κα-
θρέφτης του εαυτού σου.

Τελικά είμαστε όσα επιλέγουμε; Ή
τα επιλέγουμε επειδή έτσι είμαστε; Τι

σημασία έχει; Το σημαντικό είναι να
βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να εί-
σαι απλά ο εαυτός σου. Για σένα είμα-
στε εμείς εδώ στην ΑΒ Βασιλόπουλος!
Με περισσότερους από 2,5 εκατομμύ-
ρια πελάτες, βλέπουμε κάθε (εσ)ένα
ξεχωριστά. ΑΒ Βασιλόπουλος: Για ό,τι
θέλεις να είσαι.



Νέο βαλσαμικό ξίδι ΤΟΠ
Νέες προσθήκες πραγ-

ματοποίησε η εταιρεία Μι-
νέρβα στη σειρά προϊόν-
των ξυδιού ΤΟΠ, λανσά-
ροντας στα σούπερ μάρκετ
2 νέους κωδικούς. Πρό-
κειται για τα προϊόντα:

-Βαλσάμικο ΤΟΠ με ξί-
δι από αγιωργίτικο κρασί,
που φέρνει την αίσθηση
του αγιωργίτικου κρασιού
σε ένα αρωματικό βαλσά-
μικο με πετιμέζι. Οι νότες
φρούτων και καραμέλας
κάνουν τη γεύση πιο ιδιαί-
τερη.

-Βαλσάμικο ΤΟΠ με
Cranberry, που έχει φρου-
τώδεις νότες που συνδυά-
ζονται με το όξινο του βαλ-
σάμικου ξιδιού και μπορεί
να συνοδεύσει τα φαγητά
και τις σαλάτες.

Νέο κατάστημα 
Lidl στη Λήμνο

Πιπεροτύρι με 
πράσινη και κόκκινη
γλυκιά πιπεριά

Ένα νέο προϊόν παρουσίασε πρόσφα-
τα η εταιρεία Μωυσής Μωυσιάδης Τυρο-
κομικά με έδρα τον Κεχρόκαμπο Καβά-
λας. Το πιπεροτύρι με πράσινη και κόκκι-
νη γλυκιά πιπεριά, παράγεται από αιγο-
πρόβειο γάλα, που η εταιρεία συλλέγει
από το δίκτυο των συνεργαζόμενων κτη-
νοτρόφων στην ευρύτερη περιοχή στο
νομό Καβάλας. Η συγκεκριμένη τυροκο-
μική επιχείρηση δημιουργήθηκε το 1971
από τον θρυλικό τυροκόμο Μωυσή Μωυ-
σιάδη και στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμ-
βάνονται το τυρί “Μωυσής” από αιγοπρό-
βειο γάλα, το λευκό κατσικίσιο “τσαντιλά-
κι” και το “κατσικίσιο” τυρί. 

Ένα νέο κατάστημα Lidl Ελλάς, το πρώτο για
το 2020 και το 225ο της αλυσίδας, εγκαινιάστη-
κε στην Λήμνο, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020.

Με χώρο πώλησης 1325 τ.μ., 7 ταμεία και
171 θέσεις στάθμευσης, τo νέο κατάστημα,
που εδρεύει στη λεωφόρο Δημοκρατίας και Ει-
ρήνης 1, στοχεύει να καλύψει τις αυξανόμενες
ανάγκες των πολιτών του νησιού αλλά και να
προσφέρει στους πελάτες μια νέα, ευχάριστη
και μοντέρνα εμπειρία αγορών. 

Ο χώρος του parking καθώς και οι εσωτερι-
κοί χώροι είναι φιλικοί προς τις οικογένειες, μι-
κρά παιδιά και ΑμεΑ, ενώ οι άνθρωποι της Lidl
Ελλάς είναι έτοιμοι να εξυπηρετήσουν τους πε-
λάτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να
τους δώσουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη
βασική αρχή ποιότητας-τιμής προϊόντων που
χαρακτηρίζει την εταιρία αλλά και μια πληθώρα
προσφορών.

Η λειτουργικότητα, η άνεση και η εξυπηρέ-
τηση στεγάζονται σε ένα υπερσύγχρονο κατά-
στημα – επένδυση για την τοπική κοινωνία και
οικονομία, μέσω του οποίου η Lidl Ελλάς συ-
νεισφέρει ενεργά στη δημιουργία άμεσων και
έμμεσων θέσεων εργασίας στο ακριτικό νησί
του Αιγαίου.
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