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Μ ε τα παραδοσιακά ανα-
ψυκτικά να δέχονται
«πιέσεις», πολλές επι-

χειρήσεις και στην Ελλάδα έχουν
ήδη φροντίσει να ενισχύσουν το
χαρτοφυλάκιό τους με νέους και
διαφορετικούς κωδικούς ροφη-
μάτων, στοχεύοντας και στους
καταναλωτές που αναζητούν πιο
υγιεινές επιλογές. Η ανάπτυξη
που παρατηρείται τα τελευταία
χρόνια στον τομέα της βιομηχανι-
κής κάνναβης έχει επηρεάσει ση-
μαντικά και τον κλάδο των ανα-
ψυκτικών, με αποτέλεσμα την κυ-
κλοφορία στην αγορά πολλών
καινοτόμων προϊόντων, που ση-

ματοδοτούν μια νέα εποχή για
τον χώρο. Ο κλάδος των αναψυ-
κτικών παγκοσμίως, άλλωστε,
αναζητά «διεξόδους» από τη μεί-
ωση του τζίρου που έφεραν οι πιο
υγιεινές επιλογές των καταναλω-
τών. Μία τάση, απόλυτα καινοτό-
μος, λοιπόν, η οποία μπορεί να
αλλάξει τα δεδομένα, είναι κι αυ-
τή που περιλαμβάνει την κάννα-
βη. Εκτός από τα αναψυκτικά με
βιομηχανική κάνναβη, στην αγο-
ρά των αναψυκτικών υπάρχει η
τάση να εφαρμόζονται διαρκώς
νέες τεχνολογίες, προκειμένου
να παρασκευαστούν καινοτόμα
προϊόντα. Εξαιτίας της υψηλής

θέσης που παρουσιάζουν στις
προτιμήσεις των καταναλωτών τα
προϊόντα ψυγείου που σχετίζον-
ται με την υγιεινή διατροφή, π.χ.
ροφήματα με αλόη, κρύο τσάι ή
χυμοί, οι εταιρείες αναψυκτικών
αναγκάστηκαν να κάνουν στρο-
φή προς παρόμοια προϊόντα, ξε-
φεύγοντας από τα παραδοσιακά
αναψυκτικά. Τα νέα προϊόντα
στοχεύουν, κυρίως, στην αύξηση
των εσόδων των εταιρειών κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες, που
παραδοσιακά «ανεβαίνουν»
εξαιτίας της υψηλής θερμοκρα-
σίας και του τουρισμού. 
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Διέξοδο στην καινοτομία βρίσκει
ο κλάδος των αναψυκτικών



Η πανδημία έφερε νέα
δεδομένα και σημαντικές
προκλήσεις στην αγορά, παρά
το γεγονός ότι ο κλάδος των
super market δεν ήρθε
αντιμέτωπος με το lockdown
όπως άλλες δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, η METRO
ΑΕΒΕ προσαρμόστηκε άμεσα
στις αυξημένες απαιτήσεις και
στις νέες προδιαγραφές
λειτουργίας που επέβαλε η
εξάπλωση του κορονοϊού,
όπως αναφέρει σχετική
ανακοίνωση της εταιρείας.

Ε ιδικότερα, επισημαίνεται ότι η ME-
TRO ΑΕΒΕ ανταποκρίθηκε ταυτό-
χρονα και στην αυξημένη ζήτηση

συγκεκριμένων κωδικών, ειδικά την πρώτη
περίοδο της πανδημίας, εφάρμοσε νέα αυ-
στηρά πρωτόκολλα λειτουργίας του δι-
κτύου της, επιτάχυνε τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό της, επένδυσε στους ανθρώ-
πους της που σήμερα αριθμούν πάνω από
11.000 και αναβάθμισε σημαντικές υπηρε-
σίες όπως αυτή του e-shop των My market,
καθώς μέσα στο 2020 ολοκληρώθηκε η
πλήρης εξαγορά των μετοχών της εταιρεί-
ας NET Spirit S.A.

Τα οικονομικά αποτελέσματα
Με δεδομένη την αποτελεσματική προ-

σαρμογή της λειτουργίας της στις απαιτή-
σεις των καιρών και την συνολική αύξηση
των μεγεθών της ευρύτερης αγοράς της, η
METRO ΑΕΒΕ κατέγραψε θετικά οικονομι-
κά αποτελέσματα το 2020.

Σημαντική αύξηση μεγεθών καταγρά-
φουν τα οικονομικά αποτελέσματα της ME-
TRO ΑΕΒΕ για το 2020. Τα κέρδη προ φό-
ρων αποσβέσεων και τόκων (EBITDA)

ανήλθαν σε 58.7 εκατ. ευρώ, έναντι 45.3
εκατ. ευρώ το 2019 (αύξηση 29,6%). Τα
κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 24.1 εκατ.
ευρώ έναντι 10.1 εκατ. ευρώ το προηγού-
μενο έτος. Το 2020 έκλεισε με καθαρές
πωλήσεις ύψους 1.33 δις ευρώ, έναντι
1.26 δις ευρώ το 2019 (αύξηση κατά 5,6%).

Η σημαντική κερδοφορία της METRO
AEBE αποδίδεται στην ωρίμανση της επέν-
δυσης από την εξαγορά της Βερόπουλος.

Τα My market

Η αλυσίδα εμφάνισε σημαντική αύξηση
του κύκλου εργασιών της, ακολουθώντας
την αντίστοιχη τάση του κλάδου. Παράλλη-
λα, αντιμετώπισε με επιτυχία σημαντικές
προκλήσεις όπως η αυξημένη και ξαφνική
ζήτηση ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους κωδι-
κούς. Εξαιρετικά μεγάλη αύξηση κατά
250% εμφάνισαν οι πωλήσεις του ηλε-
κτρονικού καταστήματος. Με βάση τα νέα
δεδομένα, απαιτήθηκε η άμεση προσαρμο-
γή των υποδομών στις νέες ανάγκες. Πα-
ρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στο μέσο
καλάθι του καταναλωτή. Το μέσο καλάθι
αυξήθηκε κατά 23,73% σε σχέση με το
2019, που σε ένα βαθμό οφείλεται στη μεί-
ωση της επισκεψιμότητας λόγω των περιο-
ριστικών μέτρων. Παράλληλα, παρατηρή-
θηκε αύξηση σε αρκετές κατηγορίες προ-
ϊόντων όπως  στα είδη ατομικής υγιεινής, τα
άλευρα, τα υλικά ζαχαροπλαστικής, τα υλι-
κά καθαρισμού.

Η στροφή των καταναλω-
τών σε πιο υγιεινές επιλο-
γές άσκησε «πιέσεις» τα τε-
λευταία χρόνια στις μεγά-
λες βιομηχανίες αναψυκτι-
κών αναγκάζοντάς τις να
επεκτείνουν το χαρτοφυ-
λάκιό τους με νέα αναψυ-
κτικά που ανταποκρίνονται
στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Θύμιος Κτενίδης 
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Το Περιφερειακό
Επιμελητηριακό Συμ-
βούλιο και τα Επιμελη-
τήρια Κρήτης (Ηρα-
κλείου, Χανίων, Ρεθύ-
μνης, Λασιθίου) συν-
διοργανώνουν ενημε-
ρωτική τηλεδιάσκεψη
με θέμα: «Παρουσία-
ση του Νέου Προ-
γράμματος Επιδότη-
σης Επιχειρηματικών
Δανείων – ΓΕΦΥΡΑ
2», που θα πραγματο-
ποιηθεί τη Δευτέρα 12
Απριλίου 2021 και
ώρα 16:00 μέσω της
πλατφόρμας Webex.

Κεντρικός ομιλη-
τής θα είναι ο κ. Φώτης
Κουρμούσης, Ειδικός
Γραμματέας Διαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους
του Υπουργείου Οικο-
νομικών.

Επιμελητήριο Ρεθύμνης: Τηλεδιάσκεψη για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2»

Επίσκεψη Αστυνομικού Διευθυντή 
Ν. Αιγαίου στο Επιμελητήριο Κυκλάδων

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων επισκέφθηκε πρόσφατα ο νέος Γενικός Περι-
φερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Νοτίου Αιγαίου, Υποστράτηγος, Δουρβε-
τάκης Εμμανουήλ. Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο κ. Γιάννη
Ρούσσο και τα στελέχη του Επιμελητηρίου για τις υπάρχουσες υποδομές, τις
τεχνολογικές δυνατότητες αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο φορέας.

Όπως τόνισε ο κ. Ρούσσος, είναι σημαντικό, με βάση και τις ιδιαιτερότητες
του κάθε νησιού, να δημιουργηθούν συνθήκες στήριξης των επιχειρήσεων
και της τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία χρειάζεται
να λάβει υπόψη αυτές τις νέες συνθήκες και τις δυσκολίες που βιώνει ο τόπος
συνολικά.

Ελληνο-Ισραηλινό 
Επιμελητήριο: Ορίστηκε
η Γενική Συνέλευση

Την Τετάρτη 14 Απριλίου θα πραγματο-
ποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των με-
λών του Ελληνο-Ισραηλινού Επιμελητηρίου
Εμπορίου και Τεχνολογίας.

Χαιρετισμό θα απευθύνει, ο Αναπληρω-
τής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Νίκος Παπαθανάσης, ενώ το παρών θα δώ-
σει και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλά-
δος, Γιάννης Στουρνάρας.







Την ελληνική κοινωνία
στήριξε η FrieslandCampina
Hellas-NOYNOY και το 2020
προσφέροντας γαλακτοκομι-
κά προϊόντα όπως γάλα, τυρί,
γιαούρτι και βούτυρο.

Για δέκατη χρονιά, στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας
«Φροντίδα και Αγάπη», η
FrieslandCampina Hellas-
ΝΟΥΝΟΥ σε συνεργασία με
περισσότερους από 400 φο-
ρείς και κοινωνικές δομές,
προχώρησε σε πράξεις συνει-
σφοράς συνολικής αξίας
492.000 ευρώ. Μέχρι σήμε-
ρα, η συνολική προσφορά της
πρωτοβουλίας ανέρχεται σε
2.500.000 ευρώ.

Παράλληλα, συνέχισε για
πέμπτη χρονιά την πρωτοβου-
λία «ΝΟΥΝΟΥ: Ένα Ποτήρι Γά-
λα για κάθε Παιδί!». Μέσα στο
2020 η στήριξη σε φορείς που
φροντίζουν παιδιά και δήμους
ξεπέρασε τα 2.050.000 ποτή-
ρια γάλα ΝΟΥΝΟΥ.

FrieslandCampina Hellas - NOYNOY: Ενίσχυση των πρωτοβουλιών προσφοράς 

Σπανάκης για αναστολές: Δυνατότητα
ορθής επανάληψης των δηλώσεων 

Να δοθεί η δυνατότητα ορθής επα-
νάληψης στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” των δηλώ-
σεων αναστολών συμβάσεων εργασίας
σε κλειστές επιχειρήσεις και μόνο για
όσους εργαζόμενους έχουν ήδη δηλω-
θεί σε αναστολή τους μήνες Φεβρουά-
ριο και Μάρτιο, ζητάει από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ο
βουλευτής του Νότιου Τομέα Αθηνών,
Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης.

Όπως επισημαίνει στην ερώτηση
που κατέθεσε, πολλοί παράγοντες,
όπως το μικρό χρονικό πλαίσιο υποβο-

λής των δηλώσεων στο “ΕΡΓΑΝΗ”, οι διαφορετικές περίοδοι υποβολής, οι συ-
νεχόμενες παρατάσεις του lockdown κ.α., είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες
λογιστές - φοροτεχνικοί να δηλώσουν από παραδρομή λαθεμένα τις περιό-
δους αναστολής των συμβάσεων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που
ήταν κλειστές με κρατική εντολή, για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του
2021.

«Επειδή καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και σε ό,τι αφορά
στην εφαρμογή των νέων μέτρων ο ρόλος του λογιστή - φοροτεχνικού ήταν
καταλυτικός», ο κ. Σπανάκης ρωτάει τον αρμόδιο υπουργό αν προτίθεται να
δώσει τη δυνατότητα ορθής επανάληψης των δηλώσεων αναστολών συμβά-
σεων εργασίας σε κλειστές επιχειρήσεις και μόνο για όσους εργαζόμενους
έχουν ήδη δηλωθεί σε αναστολή τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του
2021.

Ρέθυμνο: Αλλαγή 
ημερομηνίας του 7ου
Παγκρήτιου Διαγωνισμού
Ελαιολάδου

Νέα ημερομηνία ανακοινώθηκε από την Περι-
φέρεια Κρήτης για τη διεξαγωγή του 7ου Παγκρήτι-
ου Διαγωνισμού Ελαιολάδου, ενώ το Εργαστήριο
Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου του ΑΣ
Ρεθύμνου θα συνεχίσει να παραλαμβάνει δείγματα.
Ως νέα ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή 4, Σάβ-
βατο 5 και Κυριακή 6 Ιουνίου 2021. Τα περιοριστικά
υγειονομικά μέτρα, όπως ισχύουν σήμερα δεν θα
μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τη συμμετοχή των
κριτών και τη φιλοξενία τους στην Κρήτη, οπότε και
κρίθηκε απαραίτητη η αναβολή της οργανοληπτι-
κής αξιολόγησης για τις παραπάνω ημερομηνίες.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία για τον 7ο
διαγωνισμό, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στην
πλατφόρμα του διαγωνισμού έως και την Παρα-
σκευή, 28 Μάιου 2021. Το Εργαστήριο Οργανολη-
πτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου του ΑΣ Ρεθύ-
μνου, διαβεβαιώνει τους συμμετέχοντες, πως τα
δείγματα, θα διατηρούνται σε κατάλληλες συνθή-
κες, σε ειδικό ψυγείο, μέχρι την ημέρα αξιολόγη-
σής τους, από την ομάδα δοκιμαστών. Για οποι-
αδήποτε διευκρίνιση που αφορά στα δείγματα, οι
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Εργαστή-
ριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου
του ΑΣ Ρεθύμνου (Ελευθερία Γερμανάκη, τηλ
2831086143 & 2831200883).
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Σημαντική διάκριση για τη ΔΩΔΩΝΗ 

Στο 10% των κορυφαίων
γαλακτοβιομηχανιών παγκοσμίως
κατατάσσεται η ΔΩΔΩΝΗ σε θέματα
Βιωσιμότητας και Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, σύμφωνα με τη
νέα αξιολόγηση που έλαβε από την
EcoVadis, μία από τις μεγαλύτερες
και πιο αξιόπιστες εταιρείες
αξιολόγησης δεικτών βιωσιμότητας
στον κόσμο.

Σ ύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με βάση
τη νεότερη ανεξάρτητη αξιολόγηση και
βαθμολόγηση από την EcoVadis, η ΔΩΔΩ-

ΝΗ πέτυχε κορυφαία βαθμολογία για τον τρόπο
που συνεργάζεται και υποστηρίζει τους προμη-
θευτές της, για το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης που υλοποιεί και για τις πολιτικές
ηθικής και απασχόλησης που εφαρμόζει. Ταυτό-
χρονα, επενδύει σε εξοπλισμό και τεχνολογίες
στοχεύοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικό-
τητας και στη μείωση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων της βιομηχανίας

Δέσμευση στην κοινωνική ευθύνη
Η ΔΩΔΩΝΗ για περισσότερα από 57 χρόνια,

αναγνωρίζει και εκτιμάει το σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζει για την ευρύτερη κοινωνία, συλλέ-
γοντας γάλα από περισσότερους από 5.500 τοπι-
κούς παραγωγούς στην Ελλάδα, πλέον και στην
Κύπρο, προσφέροντας δουλειά σε πάνω από 800

υπαλλήλους. Η ΔΩΔΩΝΗ έχει επιδείξει σημαντι-
κή δέσμευση στην κοινωνική της ευθύνη, με το
ειδικό πρόγραμμα στήριξης των παραγωγών της
και τις προσπάθειές της να τους βοηθήσει να αυ-
ξήσουν την ποιότητα και τον όγκο του γάλακτος,
διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια κα-
λής διαβίωσης και ποιότητας του ζωικού κεφα-
λαίου, στοχεύοντας στον περιορισμό των επιπτώ-
σεων στο περιβάλλον. Παράλληλα, συνεργάζεται
με πολλούς από τους παραγωγούς της εδώ και
αρκετές γενιές και προμηθεύεται γάλα ακόμη και
από τις πιο μικρές φάρμες.

“Η Γεύση του Καλού”

Ο Tom Seepers, CEO της ΔΩΔΩΝΗ δήλωσε
σχετικά: «Στην ελληνική γλώσσα, το εταιρικό
σύνθημα της ΔΩΔΩΝΗ είναι ‘Η Γεύση του Καλού'
- το οποίο μπορεί να μεταφραστεί ως ‘Η Γεύση της
Καλοσύνης', υπογραμμίζοντας όχι μόνο την υπε-
ροχή γεύση, αλλά και το γεγονός ότι ενεργούμε
με τον σωστό τρόπο και κάνουμε καλό. Είναι αυτό
που εμείς ως εταιρεία πρεσβεύουμε. Η ομάδα της
ΔΩΔΩΝΗ είναι περήφανη που κατατάσσεται με-
ταξύ του 10% των κορυφαίων γαλακτοβιομηχα-
νιών παγκοσμίως και ανυπομονούμε να ενισχύ-
σουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας.
Η Ελλάδα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για τα
υψηλής ποιότητας, αγνά και υπέροχα συστατικά
τροφίμων. Πιστεύουμε ότι οι ελληνικές εταιρείες
μπορούν επίσης να ηγηθούν του κόσμου σε θέ-
ματα βιωσιμότητας και είμαστε πεπεισμένοι για τη
σύνδεση μεταξύ τους».

INFO
5.500 τοπικοί
παραγωγοί την
προμηθεύουν 
με γάλα
3 οι
εργοστασιακές
της μονάδες
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Απώλειες στις εξαγωγές ελληνικού
κρασιού προκάλεσε ο κορονοϊός

Σημαντικά επηρέασε τις εξαγωγές
ελληνικών κρασιών το 2020 η
πανδημία του κορονοϊού που πλήττει
όλο τον πλανήτη, όπως προκύπτει
από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που
επεξεργάστηκε η Κεντρική
Συνεταιριστική Ένωση
Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).

Η πτώση σε αξία έφτασε στο 11,13%, κα-
θώς το περασμένο έτος ανήλθε σε
70.669.750 ευρώ έναντι των 79.517.240

ευρώ το 2019. Μείωση κατά 8,01% σημειώθηκε
σε ποσότητα καθώς το 2020 εξήχθησαν 21.337
τόνοι συγκριτικά με τους 23.194 τόνους του
2019. Επίσης, καταγράφηκε μείωση του Μέσου
Όρου 5ετίας σε ποσοστό 6,93% και σε ποσότητα
κατά 12,56%.

Οι εξαγωγές σε χώρες της ΕΕ

Αναφορικά με τις εξαγωγές των ελληνικών
κρασιών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
2020 καταγράφηκε πτώση 8,01% (23.194 τό-
νοι/2019 - 21.337 τόνοι/2020), ενώ παράλληλα
μείωση παρατηρείται κατά 14,26% και σε σύγκρι-
ση με το μέσο όρο 5ετίας.

Αντίστοιχα σε αξία οι ελληνικές εξαγωγές
κρασιών προς χώρες της ΕΕ παρουσιάζουν υπο-
χώρηση της τάξης του 9,76% (53.813.571 ευ-

ρώ/2019 - 48.563.737 ευρώ/2020), όπως επίσης
και υποχώρηση της τάξης του 8,55% σε σχέση με
το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μειωμένη εμφα-
νίζεται η μεταβολή της μέση τιμής πώλησης των
ελληνικών κρασιών προς τις χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης κατά -1,90% (2,32 ευρώ το κι-
λό/2019 - 2,28 ευρώ το κιλό/2020).

Οι τρίτες χώρες
Μεγαλύτερο είναι το πλήγμα που δέχθηκαν

από την πανδημία του κορονοϊού οι εξαγωγές ελ-
ληνικού κρασιού σε τρίτες χώρες, καθώς κατα-
γράφηκε συρρίκνωση 8,01% (5.157 τόνοι/2019 -
4.744 τόνοι/2020), ενώ η πτώση σε σχέση με το
μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας έφτασε
το 3,99%.

Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν τα μεγέθη, σε
επίπεδο αξίας, καθώς παρατηρήθηκε μείωση
14% των εξαγωγών προς τρίτες χώρες
(25.703.699 ευρώ/2019 - 22.106.013 ευ-
ρώ/2020).

Ελαφρώς πτωτική πορεία σημειώθηκε στην
εξέλιξη της μέσης τιμής μονάδος, ανά εξαγόμενο
κιλό οίνου. Συγκεκριμένα για το 2020 ανήλθε σε
6,51% (4,98 ευρώ το κιλό/2019 - 4,66 ευρώ το κι-
λό/2020). Τέλος, ελαφρά αύξηση της μέσης τιμής
μονάδος καταγράφεται σε σχέση με την προ-
ηγούμενη πενταετία που ανέρχεται σε 1,04%
(Μέσος Όρος τιμής πενταετίας 4,61 ευρώ το κι-
λό).

INFO
21.337 τόνοι
κρασιού
εξήχθησαν 
το 2020
6,93% η μείωση
του Μέσου 
Όρου 5ετίας
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Η ΒΕΡΓΙΝΑ Lager χωρίς αλκοόλ είναι η μπύρα που
θα απολαύσεις κάθε στιγμή της ημέρας  «Χωρίς Δεύ-
τερη Σκέψη». Πρόκειται για μια καινοτομία της Ζυθο-
ποιίας Μακεδονίας Θράκης, που ακολουθώντας πιστά
τη συνταγή και τις προδιαγραφές παραγωγής της ΒΕΡ-
ΓΙΝΑ LAGER, στη διαδικασία ζύμωσης προσθέτει μία
εκλεκτή μαγιά που περιορίζει το αλκοόλ δημιουργών-
τας μια μπύρα «απολαυστικά κατάλληλη» για κάθε
στιγμή!  Είτε μετά το γραφείο ή την άθληση, είτε στην
έξοδο με φίλους ή κατά τη διάρκεια της ημέρας, η
ΒΕΡΓΙΝΑ Alcohol Free είναι «Χωρίς δεύτερη σκέψη» η
επιλογή όσων θέλουν να απολαύσουν μια δροσερή
γευστική μπύρα χωρίς αλκοόλ. Η συνταγή της ΒΕΡΓΙ-
ΝΑ Alcohol Free κερδίζει συνεχώς την προτίμηση
όσων ξέρουν από μπύρα, αφού δεν έχει να «ζηλέψει»
τίποτε από μια κλασική lager. Είναι αληθινά απολαυστι-
κή, γιατί η αλήθεια είναι στο DNA της. Δεν είναι τυχαίο
ότι η ΒΕΡΓΙΝΑ Alcohol Free αναδείχθηκε «Προϊόν της
Χρονιάς 2021» στη κατηγορία της, σε ένα θεσμό που
επιβραβεύει την καινοτομία, μέσα από την προτίμηση
των ίδιων των καταναλωτών. Η ΒΕΡΓΙΝΑ Alcohol Free
είναι ιδανική επιλογή μπύρας κάθε στιγμή, ακόμη κι αν
έχεις δρόμο μπροστά σου, όπως ο «Θείος Λεωνίδας»
– κατά κόσμον  Λεωνίδας Κουτσόπουλος – με τη μηχα-
νή του, στο σχετικό διαφημιστικό σποτ, που την απο-
λαμβάνει «Χωρίς δεύτερη σκέψη»!

Πάστα Φλόρα από την εταιρεία Φαίδων

ΒΕΡΓΙΝΑ Lager χωρίς αλκοόλ

Η εταιρεία Φαίδων περιλαμ-
βάνει στο χαρτοφυλάκιό της μια
μεγάλη γκάμα σε γλυκά σνακς,
όπως κουλουράκια, τσουρέκια
κλπ, μεταξύ των οποίων συγκα-
ταλέγεται και η Πάστα Φλόρα.
Η παραδοσιακή πίτα Πάστα
Φλόρα της εταιρείας είναι δια-
θέσιμη σε δύο τύπους στα κα-
ταστήματα τροφίμων. Πρόκει-
ται για τις γεύσεις βερίκοκο και
φράουλα που κυκλοφορούν σε
συσκευασία των 370 γραμμα-
ρίων.

Τα προϊόντα «Φαίδων» βρί-
σκονται σε όλες τις μεγάλες
αλυσίδες σούπερ μάρκετ της
ελληνικής αγοράς, καθώς και
σε μικρότερα καταστήματα, πε-
ρίπτερα, μίνι μάρκετ και αυτό-
ματους πωλητές σε όλη την χώ-
ρα.

Επιπλέον διαθέτει δυναμική
παρουσία στο διεθνές περιβάλ-
λον, καθώς εξάγει σε 13 χώρες
στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Κα-
ναδά και την Αυστραλία.



Ο ξηρός ανθότυρος του τυροκομεί-
ου Νικολουδάκης παρασκευάζεται πε-
ρίπου με τον ίδιο τρόπο παρασκευής
του φρέσκου ανθοτύρου. Η βασική δια-
φορά βρίσκεται στην ωρίμανση, καθώς
με την προσθήκη αλατιού και τη βοή-
θεια του χρόνου, ο ανθότυρος σκλη-
ραίνει και χάνει υγρασία. Παράγεται
από μίγμα φρέσκου πρόβειου και κα-
τσικίσιου γάλακτος.Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ως επιτραπέζιο τυρί, στη μα-
γειρική ως συστατικό συνταγής, τριμ-
μένο στα μακαρόνια, σκέτο ως σαγανά-
κι ενώ μπορεί να συνοδέψει τέλεια το
κρασί. Έχει μέγιστη υγρασία 38% και
ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα 40% επί
ξηρού. Το προϊόν διατίθεται και σε τριμ-
μένη μορφή σε συσκευασίες του 1 -
1.5Kg.

Συλλέγοντας καθημερινά ντόπιο αι-
γοπρόβειο γάλα, το τυροκομείο παρά-
γει παραδοσιακά, αγνά προϊόντα. Το
αγνό αιγοπρόβειο γάλα αποτελεί τη βά-
ση για εξαιρετικά προϊόντα που δημι-
ουργούνται με πολύ μεράκι και αγάπη
για τους καταναλωτές.

Πατέ με μαύρη ελιά καικαρύδι Simply Greek

Ξηρός ανθότυροςαπό το τυροκομείο Νικολουδάκης

Τα πατέ SimplyGreek είναι
μια εξαιρετική λύση για εύκολο
κέρασμα στο σπίτι με ποτό ή
κρασί, καθώς μπορούν να σερ-
βιριστούνσαν ντιπ με κρακερά-
κια, με τυρί ή αλλαντικά.Μπο-
ρούν ακόμη να συνοδεύσουν
σαν σάλτσες τα ζυμαρικά, την
πίτσα κ.α. Μεταξύ των κωδικών
της σειράς συγκαταλέγεται και
το πατέ Μαύρη Ελιά& Καρύδι.
Πρόκειται για ένα πατέ ελιάς
διαφορετικό από όλα τα άλλα!
Το καρύδι δένει πολύ γευστικά
με την ελιά και μας δίνει μια τρα-
γανή υφή πολύ όμορφη. Κατα-
ναλώνεται σαν ντιπάκι με κριτσί-
νια και κομμένα λαχανικά, σαν
βάση στα καναπεδάκι, σαν
άλειμμα στο σάντουιτς για να
δώσειζωντάνια. Αλείφεται σε
ψάρι ή σε ψητή πατάτα, μπορεί
να αποτελέσει γέμιση στα κρέα-
τα ή να ανακατευθεί με λίγο γι-
αούρτι για να δημιουργήσει ο
καταναλωτής ένα ντιπ ή ντρέ-
σινγκ για τις σαλάτες του.
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Το πλήρες γάλα ΤΡΙΚΚΗ προέρ-
χεται από επιλεγμένες θεσσαλικές
κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα
ζώα ταΐζονται με μη μεταλλαγμένες
τροφές και εκ των οποίων η πιο απο-
μακρυσμένη απέχει μόλις 40 χλμ.
από το εργοστάσιο της εταιρείας. Το
Φρέσκο γάλα ΤΡΙΚΚΗ (πλήρες και
ελαφρύ) διατίθεται στη χάρτινη συ-
σκευασία του ενός και του μισού λί-
τρου, καθώς και σε ασκούς των πέν-
τε και δέκα λίτρων αντίστοιχα.Το
φρέσκο γάλα ΤΡΙΚΚΗ στην «ελα-
φριά του» εκδοχή με ελάχιστα λιπα-
ρά έως 1,5%, είναι ολόφρεσκο,εύ-
γευστο και «ελαφρύ».Το γάλα στην
πράσινη συσκευασία διεκδικεί κα-
θημερινά, ένα σημαντικό ποσοστό
καταναλωτών που αρκούνται στη
χαμηλή λήψη λιπαρών. Το προϊόν
είναι ντόπιο στην καταγωγή και φρέ-
σκο στην κυριολεξία.Η ΤΡΙΚΚΗ προ-
σφέρει γαλακτοκομικά προϊόντα,
που έχουν μεγαλώσει γενιές και γε-
νιές εδώ και 60 χρόνια.

Φρέσκο γάλα ΤΡΙΚΚΗ

Παραδοσιακό μηλόξιδο Golden apple
Το παραδοσιακό μηλόξι-

δο Golden apple παράγεται
από εκλεκτά αρωματικά φι-
ρίκια της Πηλιορίτικης γης
και είναι ένα 100% φυσικό
προϊόν. Για την παραγωγή
του εφαρμόζεται παραδο-
σιακή μακρόχρονη διαδικα-
σία ζύμωσης οξοποίησης και
παλαίωσης, ώστε το προϊόν
να παραλάβει στο μέγιστο
βαθμό τα πολύτιμα θρεπτικά
και αρωματικά συστατικά
του μήλου. Το μηλόξιδο
αποτελεί μια κατηγορία ξιδι-
ού που είναι ιδιαίτερα δημο-
φιλής στο καταναλωτικό κοι-
νό, γνωστό από την αρχαι-
ότητα για τις θεραπευτικές
του ιδιότητες και τα οφέλη
του στην υγεία και την ομορ-
φιά. Είναι ένα φυσικό προ-
ϊόν, που παράγεται από τα
μήλα με μια διαδικασία που
περιλαμβάνει την εκχύμωσή
τους, τη ζύμωση του χυμού
τους και στη συνέχεια την
οξοποίηση της αλκοόλης.

Νέα συσκευασία 
για τη φέτα Όλυμπος

Σε νέα συσκευασία έχει κυκλοφορήσει
η φέτα της εταιρείας ΟΛΥΜΠΟΣ, ένα τυρί
που έχει μεγάλη θρεπτική αξία, πλούσια
και μεστή γεύση και μπορεί να συνοδεύσει
υπέροχα το φαγητό ως επιτραπέζιο τυρί,
ως συνοδευτικό στη χωριάτικη σαλάτα, σε
πίτες και σε άλλες νόστιμες συνταγές. Το
προϊόν πλέον είναι διαθέσιμο στα ψυγεία
των σούπερ μάρκετ σε νέα μοναδική κυ-
λινδρική συσκευασία, 100% ανακυκλώσι-
μη, με εύχρηστο καπάκι που ανοίγει και ξα-
νακλείνει για μεγαλύτερη ασφάλεια. Διατί-
θεται σε συσκευασίες των 200 gr, 400 gr,
450 gr, 4 kg και 15 kg.
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