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Δεν είναι λίγοι πλέον οι
Έλληνες που αντικαθι-
στούν ακόμα και το κυ-

ρίως γεύμα με κάποιο έτοιμο
snack, με αποτέλεσμα στην
κατηγορία να έχουν ενσωμα-
τωθεί και κωδικοί που παρα-
πέμπουν κυρίως σε φαγητό.
Τα τελευταία χρόνια παρατη-
ρούνται προϊόντα αλλαντικών,
τυροκομικών προϊόντων, σού-
πες και noodles σε μικρές
πρακτικές συσκευασίες να
αποτελούν μια νέα πρόταση
σε αλμυρό snack που μπορεί
όμως να λειτουργήσει και ως
ελαφρύ μεσημεριανό ή βραδι-

νό. Παράλληλα, τα vegan
snacks φαίνεται να ακολου-
θούν μεγάλο ρυθμό ανάπτυ-
ξης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ήδη στη μεγαλύτερη αγορά
του κόσμου, τις ΗΠΑ, έχουν
κάνει την εμφάνισή τους δε-
κάδες κωδικοί διαφορετικών
ειδών σε snacks, που απευθύ-
νονται αποκλειστικά σε κατα-
ναλωτές vegan, με πρωταγω-
νιστές στην κατηγορία τα γαρι-
δάκια και τα πατατάκια που
δεν περιέχουν ζωικά συστατι-
κά. Μεγάλη γκάμα ανάλογων
προϊόντων είναι διαθέσιμη και
στα σούπερ μάρκετ στην ελλη-

νική αγορά, αφού η κατηγορία
των snacks έχει εμπλουτιστεί
με αρκετούς κωδικούς που
βασίζονται σε φυτικές πρώτες
ύλες. Παράλληλα, οι βιομηχα-
νίες που δραστηριοποιούνται
στην εγχώρια αγορά του snac-
king έχουν εμπλουτίσει σε με-
γάλο βαθμό την γκάμα των
προϊόντων τους. Κράκερς,
κριτσίνια, τσιπς συνδυάζουν
πλέον υγιεινότερες ελληνικές
μεσογειακές γεύσεις, ακο-
λουθώντας τις τάσεις που θέ-
λουν την «απενοχοποίηση»
των snacks, με πιο υγιεινές
προτάσεις.
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Ενισχύεται διαρκώς η
κατηγορία των snacks



Η σταδιακή επιστροφή της
παγκόσμιας οικονομίας και
ειδικότερα της ευρωπαϊκής, -
όπου παραδοσιακά
κατευθύνεται ο μεγαλύτερος
όγκος των ελληνικών
προϊόντων και υπηρεσιών στο
εξωτερικό- στην κανονικότητα,
αναμένεται να δώσει περαιτέρω
ώθηση στις ελληνικές
εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι
οποίες έχουν αποδείξει πως
παραμένουν εξαιρετικά
ανθεκτικές κάτω από ιδιαίτερα
αντίξοες συνθήκες, όπως αυτές
που δημιούργησε η πανδημία
του κορονοϊού.

Καύσιμα και λάδια

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και
του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Με-
λετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχεί-
ων της ΕΛΣΤΑΤ η αξία των ελληνικών εξα-
γωγών κατά το μήνα Απρίλιο 2021 παρου-
σίασε αλματώδη αύξηση +49,7%, με τους
κλάδους των πετρελαιοειδών & καυσίμων
(+134%), των Πρώτων Υλών (+119,1%),
των Διαφόρων Βιομηχανικών (+89,2%), και
των Λαδιών (+72,6%) να ξεχωρίζουν με τις
επιδόσεις τους.

Αναλυτικότερα, άνοδος καταγράφεται
στις εισαγωγές τον Απρίλιο του 2021 καθώς
αυξήθηκαν κατά 1,81 δισ. ευρώ ή κατά
56,8% και ανήλθαν σε 5,01 δισ. ευρώ έναντι
3,20 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους
2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών,
οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3,83 δισ.
ευρώ από 2,64 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθη-
καν κατά 1,18 δισ. ευρώ ή κατά 44,7%.

Εξαγωγές ανά 
γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών
ανά γεωγραφικές περιοχές τον Απρίλιο του
2021, παρατηρείται μεγάλη αύξηση των
αποστολών προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά
40,3% ενώ και προς τις Τρίτες Χώρες. κατα-
γράφεται τεράστια άνοδος της τάξεως του
62,4%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή,
η εικόνα αμβλύνεται. Οι εξαγωγές καταγρά-
φουν αύξηση προς τις Χώρες της ΕΕ κατά
37,2% ενώ προς τις Τρίτες Χώρες, άνοδο κα-
τά 38,2%. Αναφορικά με το ποσοστό των
εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές
των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβα-
νομένων των πετρελαιοειδών, αυτό μειώθη-
κε κατά 3,5 μονάδες περίπου και άγγιξε το
54% έναντι 57,6% σε σχέση με τον αντίστοι-
χο μήνα του 2020. Αντίστροφη είναι η εικόνα
που καταγράφεται για το ποσοστό των εξα-
γωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορ-
φώθηκε στο 46% έναντι 42,4%. Χωρίς τα πε-
τρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς
τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 64,8%
και των τρίτων χωρών στο 35,2%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγω-
γών για το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου
του 2021, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία
των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των
πετρελαιοειδών, αυξήθηκε προς τις Χώρες
της ΕΕ (12,8%) ενώ προς τις Τρίτες Χώρες
αυξήθηκε σημαντικά (25,6%). Χωρίς τα πε-
τρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνο-
δο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 18,8% και μι-
κρότερη αυτή τη φορά άνοδο προς τις Τρίτες
Χώρες κατά 15,3%.
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Μεγάλη η ζήτηση σε λάδια - Οι εξαγωγές
τον Απρίλιο ανά γεωγραφική περιοχή

Editorial

INFO
Κατά 72,6% αυξήθηκαν 
οι εξαγωγές 
λαδιού τον Απρίλιο

Μια μεγάλη γκάμα είναι
πλέον διαθέσιμη και στην
ελληνική αγορά στην κατη-
γορία των snacks, καθώς οι
νεότεροι κυρίως κατανα-
λωτές τα έχουν ενσωματώ-
σει στην καθημερινή δια-
τροφή τους.

Θύμιος Κτενίδης 



ΑΒ Βασιλόπουλος: Τρεις Διακρίσεις
στα Loyalty & e-volution Awards 2021

«Επιλογές, λύσεις, καινοτόμες ιδέες,
για όλους αλλά και για καθέναν
ξεχωριστά, που κάνουν τη διαφορά
και αναγνωρίζονται!» Για ακόμα μία
φορά, η ΑΒ Βασιλόπουλος ξεχώρισε
και έλαβε τρεις διακρίσεις στα Loyalty
Awards 2021 για το Πρόγραμμα
Πιστότητας ΑΒ Plus και στα e-volution
awards 2021 για το eshop της
εταιρείας.

Τα βραβεία

Συγκεκριμένα, στα Loyalty Awards 2021 κατέ-
κτησε:

-Το Gold Βραβείο για την ενέργεια «Στα ΑΒ, κά-
θε καλάθι μετράει» στην κατηγορία Best Direct
Marketing Campaign. Μια προσωποποιημένη
ενέργεια, που σχεδιάστηκε με στόχο την αύξηση
της διάδρασης και την ενδυνάμωση της σχέσης με
τους πελάτες, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να
κερδίσουν περισσότερες 6ευρες επιταγές ως επι-
βράβευση για συγκεκριμένο ύψος αγορών.

-Το Bronze Βραβείο για το Πρόγραμμα πιστό-
τητας ΑΒ Plus στην Ενότητα Best in Loyalty & En-
gagement και την κατηγορία Food Retail. Μετά
από 24 χρόνια σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης, το
σχήμα πιστότητας συνεχώς εξελίσσεται, καινοτο-
μεί και ψηφιοποιείται για να παρέχει περισσότερα
προνόμια, νέες λύσεις και νέες δυνατότητες που
επιβραβεύουν την προτίμηση και τη σχέση εμπι-
στοσύνης με την ΑΒ και κάνουν τα ψώνια μια εμ-
πειρία συναρπαστική και πιο… προσωπική.

Επιπλέον, στα e-volution awards 2021, που
φέτος επιβράβευσαν τους κορυφαίους της δεκαε-
τίας στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν, η ΑΒ
Βασιλόπουλος, τιμήθηκε:

Στην κατηγορία «Κορυφαία Ε-Shops της Δε-
καετίας» για το ηλεκτρονικό της κατάστημα, AB
Eshop. Τον αγαπημένο «προορισμό» για τις καθη-
μερινές online αγορές χιλιάδων πελατών, που σή-
μερα εξυπηρετεί 31 πόλεις πανελλαδικά με ένα
κλικ.

Για την ΑΒ Βασιλόπουλος, «η μεγαλύτερη επι-
βράβευση "κρύβεται" πίσω από το χαμόγελο και το
"ευχαριστώ" των πελατών μας, που μας εμπνέουν
να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Με αφοσίωση
για τη δημιουργία μιας αναβαθμισμένης αγοραστι-
κής εμπειρίας!».

Η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η ιστορία της ΑΒ ξεκινάει το 1939, όταν τρία

από τα επτά αδέρφια της οικογένειας Βασιλόπου-
λου, οι Γεράσιμος, Γιώργος και Χαράλαμπος, με
καταγωγή από ένα χωριουδάκι της Ηλείας, αγορά-
ζουν από έναν μακρινό θείο τους, ονόματι Πανα-
γόπουλο, ένα μπακάλικο επί της οδού Βουλής, θέ-
τοντας ουσιαστικά τις βάσεις γι’ αυτό που αρκετά
αργότερα θα ονομαζόταν σουπερμάρκετ. 

Σταθμός για την ΑΒ ήταν το 1992, όταν ο Γερά-
σιμος Βασιλόπουλος, διαβλέποντας τις παγκό-
σμιες εξελίξεις, μεταβιβάζει την πλειοψηφία των
μετοχών της εισηγμένης στον πολυεθνικό, εκ Βελ-
γίου, όμιλο Delhaize-Le Lion, διασφαλίζοντας, σε
ένα ιδιαίτερα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον,
την επέκταση και τη συνέχεια της εταιρείας, που με
τόσο κόπο και μεράκι δημιούργησαν τα δύο αδέρ-
φια. 

INFO
14.550
εργαζόμενοι
απασχολούνται
στην εταιρεία
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Το Μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛ-
ΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η Οικογένεια Στεργίου,
φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της τον
υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, κα-
θώς και τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπύρο
Πρωτοψάλτη, παρουσία του Προέδρου
του ΔΣ της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Άγι Πι-
στιόλα και του Διευθύνοντος Συμβού-
λου της εταιρείας, Δημήτρη Στεργίου.

Ειδικότερα, στη συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε έγινε εκτενής πα-
ρουσίαση των δράσεων, καθώς και
των νέων εκσυγχρονισμένων εργαλεί-
ων του ΟΑΕΔ. Κύριο μέλημα του Οργα-
νισμού είναι η μείωση της ανεργίας στη
χώρα μας, ανταποκρινόμενος στις
ανάγκες τόσο των εργαζομένων, όσο
και των επιχειρήσεων θέτοντας νέες
πολιτικές απασχόλησης και αναπτύσ-
σοντας το ανθρώπινο δυναμικό του. 

Ο υπουργός έκανε λόγο για τις υφι-
στάμενες συνεργασίες του ΟΑΕΔ με
μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρή-
σεις, μέσω των οποίων ο οργανισμός
προωθεί τη στελέχωση των εταιρειών,
δίνοντας ταυτόχρονα νέες ευκαιρίες
σε ανέργους, αλλά και σε ήδη απασχο-
λούμενους που προσβλέπουν σε αλ-
λαγή της επαγγελματικής τους σταδιο-
δρομίας. Παράδειγμα του ουσιαστικού
και αναβαθμισμένου ρόλου που ο

ΟΑΕΔ επιδιώκει να έχει στη συνεργα-
σία του με τις επιχειρήσεις, αποτελεί
και το Μέλος της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η
Οικογένεια Στεργίου, η οποία έχει ήδη

προχωρήσει σε προσλήψεις εργαζο-
μένων μέσω της συνδρομής των εργα-
σιακών συμβούλων εργοδοτών του
ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ.

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Στήριξη με προγράμματα του ΟΑΕΔ σε επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο
Λάρισας 
συμμετέχει 
στην έκθεση
ANUGA 2021

Το Επιμελητήριο Λάρισας
και η Περιφέρεια Θεσσαλίας,
στην προσπάθεια να στηρί-
ξουν την εξωστρέφεια και τις
εξαγωγές των τοπικών επι-
χειρήσεων, προτίθενται να
συμμετάσχουν με περίπτερο
στην Δ.Ε. τροφίμων και πο-
τών ANUGA 2021 και να επι-
χορηγήσουν με ποσοστό
66% τις τοπικές επιχειρήσεις
που θα λάβουν μέρος.

Η έκθεση θα διεξαχθεί το
διάστημα 9 με 13 Οκτωβρίου
2021, στην Κολωνία.



Γαλακτοπωλείο στην 
Κηφισιά άνοιξε ο Βενέτης

Ένα νέο concept καταστήματος, την
Cremeria Veneti εισάγει η εταιρεία
Βενέτη στην αγορά της εστίασης στο
πλαίσιο του αναπτυξιακού της
προγράμματος για το 2021. Η πρώτη
Cremeria Veneti άνοιξε πρόσφατα
στην Κηφισιά στην οδό Τατοϊου 110,
ενώ παράλληλα ξεκίνησε η λειτουργία
τριών σημείων Cremeria εντός τριών
μεγάλων καταστημάτων Βενέτη 1948,
στα Χανιά, στη Φιλοθέη και στην Κάτω
Κηφισιά.

Υ πολογίζεται ότι δέκα συνολικά καταστήματα
Cremeria Veneti θα ανοίξουν στην Αττική
μέσα στο 2021.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η Cremeria Veneti
προσφέρει στον καταναλωτή παραδοσιακές γεύ-
σεις και προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας με κύριο
συστατικό το φρέσκο γάλα.

Τι θα βρείτε στο νέο κατάστημα
Το νέο κατάστημα λειτουργεί ως γαλακτοπω-

λείο, ζαχαροπλαστείο και gelateria και δίνει τη δυ-
νατότητα στον καταναλωτή να προμηθεύεται προ-
ϊόντα που παράγονται εκείνη τη στιγμή. Πρόκειται
για μια νέα αλυσίδα boutique γαλακτοπωλείου με
αναβαθμισμένες υπηρεσίες στον χώρο των γαλα-
κτοκομικών από βιοτεχνικές φάρμες ελληνικού
γάλακτος.

Στο νέο μοντέλο-κατάστημα βρίσκει κανείς
εξαιρετικής ποιότητας γαλακτοκομικά προϊόντα,
γιαούρτια, κρέμες και ρυζόγαλα αλλά και προϊόντα
gelateria όπως παγωτό συσκευασμένο, σε μορφή
κιλού, τούρτες παγωτό, σε μεγάλη ποικιλία ιταλι-
κών και ελληνικών γεύσεων.

Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα στον κατα-
ναλωτή να παραγγείλει και να παρακολουθήσει
ένα ολόφρεσκο γλυκό της στιγμής να παρασκευά-
ζεται μπροστά του: ένα «ζωντανό» μιλφέιγ, ένα
προφιτερόλ «της ώρας», μία μους σοκολάτας ή μία
τούρτα της αρεσκείας του, προσφέρονται τη στιγμή
της δημιουργίας τους από αγνά υλικά υψηλής ποι-
ότητας.

H Cremeria Veneti διαθέτει επίσης ταρτελέτες
φρούτων ημέρας, φυσικούς χυμούς και ιταλικό
καφέ.

Λίγα λόγια για την εταιρεία Βενέτη
Το 1948 ο πρώτος φούρνος Βενέτη ανοίγει στη

Νέα Ερυθραία(Στην σημερινή Κηφισιά) . Από τότε
το μαγικό ταξίδι μας στον χώρο της χειροποίητης
αρτοποιίας προσφέρει μοναδικές γευστικές εμπει-
ρίες. Το 1972 ο κ. Χαράλαμπος Βενέτης, σε ηλικία
μόλις 24 χρονών, αναλαμβάνει τον οικογενειακό
φούρνο. Τρία χρόνια αργότερα, ο οικογενειακός
φούρνος μεταφέρεται στην Τατοίου και γίνεται  ση-
μείο αναφοράς για όλη την Αττική. Μια σειρά από
νέες κατηγορίες ευρωπαϊκών άρτων, νέα προϊόν-
τα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής αλλάζουν τον
γευστικό χάρτη της Αθήνας.

Το 2010 το “ΒΕΝΕΤΗ FOOD HALL” κάνει την
εμφάνιση του. Το πρωτοποριακό concept κατα-
στήματος, που αλλάζει για πάντα την έννοια του
φούρνου, προσφέροντας κορυφαίες γευστικές
εμπειρίες. 

Ο πρώτος “πολυχώρος γεύσης”, με ολοκλη-
ρωμένες, ποιοτικές  προτάσεις, που καλύπτουν
κάθε ανάγκη του καταναλωτή: πλήρες πρωινό,
πλούσιες ποικιλίες καφέ, ροφήματα, επώνυμο
γλυκό, μια νέα σειρά αρτοσκευασμάτων ειδικής
διατροφικής αξίας. Και για πρώτη φορά, σπιτικό
φαγητό από ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, με
την υπογραφή του γνωστού σεφ Γιάννη Τζελέπη.

INFO
Τον Μάιο 2020 η
εταιρεία Βεβέτη
έρχεται στο
εμβληματικό
κτήριο
΄Μπάγγειον’
στην πλατεία
Ομονοίας
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Fix Hellas: Τα σχέδια της 
ζυθοποιίας στην «έβδομη τέχνη»

Σε θερινούς κινηματογράφους για την
προβολή βραβευμένων ταινιών του
σύγχρονου ελληνικού
κινηματογράφου, μετατρέπουν η
Ολυμπιακή Ζυθοποιία και η Fix Hellas
τους ιστορικούς σιδηροδρομικούς
σταθμούς σε Καλαμάτα, Τρίπολη,
Πάτρα και Μεσολόγγι, καθώς και το
παλιό μηχανοστάσιο του ΟΣΕ στον
Πειραιά.

Ο όμιλος που δημιουργήθηκε από τη συγ-
χώνευση των εταιρειών Μύθος Ζυθοποιία
και Ολυμπιακή Ζυθοποιία στηρίζει την

έβδομη τέχνη, μέσα από τη δράση «Σινεμά ο Σταθ-
μός». Καθώς δε, επιδιώκει να συνδυάσει το ελλη-
νικό DNA και το διεθνές αποτύπωμα της δυναμι-
κής του Ομίλου Carlsberg, η Ολυμπιακή Ζυθοποι-
ία δίνει μεγάλη έμφαση στην υποστήριξη του ελλη-
νικού κινηματογράφου.  

Η «αναβίωση» των σταθμών

Η αφετηρία της διαδρομής για την αναβίωση
των σιδηροδρομικών σταθμών, θα γίνει την Τετάρ-
τη 16 Ιουνίου, στις 21.00, από το παλιό μηχανοστά-
σιο του ΟΣΕ στον Πειραιά, έναν ιστορικό και ση-
μαντικό χώρο, που πλέον στεγάζει το νέο Σιδηρο-

δρομικό Μουσείο. Στην ιδιαίτερη αυτή τοποθεσία,
έναρξη των προβολών θα κάνει η ταινία Digger του
Τζώρτζη Γρηγοράκη, σε avant premiere, παρου-
σία του σκηνοθέτη. Πρόκειται για ένα σύγχρονο
ελληνικό γουέστερν, με φόντο την άγρια ελληνική
φύση, που βραβεύτηκε στο 70ο Φεστιβάλ Βερολί-
νου.  Η ενέργεια «Σινεμά ο Σταθμός» τελεί υπό την
Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», με την επι-
λογή των πόλεων να βασίζεται στον πρωταγωνιστι-
κό τους ρόλο, στο ιστορικό γεγονός της επανάστα-
σης του 1821.  Σημαντικοί επίσης αρωγοί στην
υλοποίηση της δράσης αποτελούν ο ΟΣΕ και η ΓΑΙ-
ΑΟΣΕ.

Τα σχέδια στην αγορά μπύρας

Όσον αφορά στην στρατηγική της Ολυμπιακής
Ζυθοποιίας και τα αναπτυξιακά της σχέδια για τα
ελληνικά προϊόντα μπύρας, Mythos και FIX, εξα-
γωγές πραγματοποιούνται στις 5 Ηπείρους, σε πε-
ρισσότερες από 35 χώρες, με έμφαση εκεί όπου
υπάρχει έντονο το ελληνικό στοιχείο.   H Ολυμπια-
κή Ζυθοποιία διαθέτει δύο ιδιόκτητες μονάδες πα-
ραγωγής στη Σίνδο και τη Ριτσώνα, δυναμικότητας
2,1 εκατ. εκατόλιτρων ετησίως, όπου παράγονται
10 προϊόντα: FIX Hellas, FIX Dark, FIX Άνευ, Μyth-
os, Mythos Radler, Kaiser, Henninger, Tuborg So-
da, Τuborg Tonic Water και η σειρά Tuborg Lemon
/ Lime-Green Tea / Orange-Cinnamon Soda.

INFO
1850: Ο Ιωάννης
Φιξ φτιάχνει την
πρώτη μπύρα
στην Ελλάδα και
της δίνει το
όνομα της
οικογένειάς του



7

Η μπύρα Lola αποτελεί μια Pilsner, που
είναι ξανθιά και σχεδόν διαυγής, με λευκό
αφρό μεγάλης διάρκειας. Στη μύτη διακρί-
νονται διακριτικά γήινα και ελαφρώς πι-
κάντικα αρώματα. Στο στόμα, η γλυκύτητα
της βύνης μαζί με τη ελαφριά γεύση μπι-
σκότου δένει αρμονικά με τα διακριτικά
αρώματα του Τσέχικου λυκίσκου. Η επί-
γευση της είναι ελαφρώς πικρή, πικάντικη
και με μεγάλη διάρκεια, όπως ακριβώς αρ-
μόζει σε μια κλασική Τσέχικη Pils. Μπορεί
να συνοδεύσει ιδανικά σαλάτες, λευκά
κρέατα (κοτόπουλο, γαλοπούλα), φρέσκα
τυριά, λιπαρά ή τηγανιτά ψαρικά/θαλασσι-
νά, βραστά λουκάνικα, ελαφρώς πικάντικα
φαγητά, τηγανιτά, λεμονόπιτα και γλυκά με
φράουλες. Το 2021 το προϊόν βραβεύτηκε
από το International Taste Institute, τον
παγκόσμιο ηγέτη στην αξιολόγηση και πι-
στοποίηση καταναλωτικών τροφίμων &
ποτών από επαγγελματίες, με Superior Ta-
ste Award. Η μπύρα της ζυθοποιίας Πηνει-
ού είναι φρέσκια που σημαίνει ότι είναι
αφιλτράριστη και απαστερίωτη. Η φρέσκια
και αφιλτράριστη μπύρα είναι η πιο αγνή
και φυσική μπύρα. Είναι θολή, γευστική
και αρωματική, διατηρώντας όλα τα θρε-
πτικά συστατικά από τις πρώτες ύλες της
καθώς και της μαγιάς, η οποία έχει υψηλή
θρεπτική αξία.

Μπύρα Lola από τη ζυθοποιία Πηνειού

ByRaki με γεύση
μπανάνας

Το ByRaki flavor Banana αποτελεί μια ρα-
κή-τσικουδιά Κρήτης που είναι εμπλουτισμένη
με μπανάνα. Η περιεκτικότητα του προϊόντος
σε αλκοόλ είναι 16% και μας δίνει την δυνατό-
τητα να το απολαύσουμε με διαφορετικούς
τρόπους. Μπορεί να καταναλωθεί παγωμένο ή
σε θερμοκρασία δωματίου. Η επιχείρηση By-
Raki flavor δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από
τον Μάρτιο του 2015 με όλες τις νόμιμες διαδι-
κασίες 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 καταναλωτι-
κό κοινό τα προϊόντα Τσικουδιά (38% vol alc),
Ρακομελο (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.



Vegan παγωτό BON ICE
Ένα παγωτό ρυζιού με

γεύση βανίλιας είναι διαθέ-
σιμο στην αγορά από την
εταιρεία ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ. Πρόκει-
ται για το παγωτό BON ICE
που είναι κατάλληλο για ve-
gan και έρχεται να κάνει την
διαφορά αυτό το καλοκαίρι.
Είναι διαθέσιμο σε επιλεγ-
μένα καταστήματα βιολογι-
κών προϊόντων αυτό το κα-
λοκαίρι, προκειμένου να τα-
ξιδεύσει τον καταναλωτή
στον κόσμο των προϊόντων
χωρίς ζωικά συστατικά. Το
προϊόν είναι vegan, χωρίς
λακτόζη, χωρίς γλουτένη
και κυρίως με βιολογικά συ-
στατικά. Διατίθεται σε κύπε-
λο των 500ml. H εταιρεία
ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ από το 2000 συ-
σκευάζει και διακινεί βιολο-
γικά και vegan προϊόντα.
Διαθέτει εγκεκριμένους
προμηθευτές και είναι πι-
στοποιημένοι από το ινστι-
τούτο ελέγχου βιολογικών
προϊόντων. 

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής
Οι «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» προέρχονται

αποκλειστικά από τις ποικιλίες «Χονδρολιά Χαλκι-
δικής» και «Χαλκιδικής» του είδους Olea Euro-
pea. Οι ελιές, που παράγονται από τις ποικιλίες
αυτές στην Χαλκιδική, χαρακτηρίζονται από μεγά-
λο μέγεθος καρπού με μεγάλη αναλογία σάρκας
προς πυρήνα, λαμπερό πράσινο – πρασινοκίτρινο
χρώμα, λεπτό φρουτώδες άρωμα και γεύση ελα-
φρώς πικρή, πικάντικη και απουσία αίσθησης λι-
παρότητας, λόγω της από αιώνων προσαρμογής
των ελαιοδέντρων στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματι-
κές συνθήκες της περιοχής, αλλά και των καλ-
λιεργητικών τεχνικών που εφαρμόζουν οι ελαι-
οπαραγωγοί. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση (Ο.Δ.)
είναι ο τρόπος διαχείρισης της καλλιέργειας που
στοχεύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας γε-
ωργικών προϊόντων χρησιμοποιώντας τις κατάλ-
ληλες μεθόδους έτσι ώστε να μην υπάρχει επιβά-
ρυνση στο περιβάλλον και να επιδρά θετικά στην
ανθρώπινη υγεία. Η πιστοποίηση της Ο.Δ. είναι η
επίσημη αναγνώριση ότι ένας παραγωγός εφάρ-
μοσε την Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην καλ-
λιέργειά του. Οι «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής»
διατίθενται σε διάφορες συσκευασίες κατόπιν συ-
νεννόησης από το Βιοαγροίκο Αγροτικό Συνεται-
ρισμό Ορμύλιας.
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Το Buteli είναι ένα εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο μικρής παρα-
γωγής, που παράγεται αποκλειστι-
κά από ελιές που φύονται στους
μοναδικής ομορφιάς ελαιώνες της
Κέρκυρας. Η λέξη 'Buteli' προέρ-
χεται από την βενετσιάνικη διάλε-
κτο και αποτελεί μέρος της κερκυ-
ραϊκής παραδοσιακής λαλιάς. Στο
παρελθόν χρησιμοποιούταν για να
περιγράψει το κατάστημα στο
οποίο, οι Κερκυραίοι παραγωγοί
πουλούσαν το ελαιόλαδο της σο-
δειάς τους. Το εξαιρετικά παρθένο
ελαιόλαδο Buteli πωλείται μόνο σε
επιλεγμένα σημεία και σε εξαιρετι-
κά μικρές ποσότητες, σε συλλεκτι-
κή γυάλινη φιάλη 500 ml, με ξύλι-
νο χειροποίητο πώμα, το οποίο
προέρχεται από κλαδιά ελαιόδεν-
τρου, επιλεγμένα και επεξεργα-
σμένα μετά το εποχιακό κλάδεμα.
Παράγεται από την οικογενειακή
επιχείρηση Ανδριώτης που ειδι-
κεύεται στη συλλογή, διαλογή και
εμπορία ελαιολάδου εδώ και πε-
ρισσότερα από 50 χρόνια.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Buteli

Μανούρι «Καλούδι»

Το μανούρι «Καλούδι» είναι ένα ελληνικό, νωπό, μαλακό τυρί και παρασκευά-
ζεται από 100% ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα. Είναι προϊόν προστατευόμενης ονο-
μασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) και παράγεται αποκλειστικά στις περιοχές της Κεντρι-
κής και Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Είναι λευκό, έχει κυλινδρικό σχή-
μα και το χαρακτηρίζει η γλυκιά και ήπια γεύση του. Χρησιμοποιείται σε σαλάτες,
όπου συνήθως σερβίρεται ελαφρώς ψημένο στη σχάρα, καθώς επίσης και ως επι-
δόρπιο μαζί με φρούτα και ξηρούς καρπούς.Σχεδόν πάντα πωλείται σε κυλίν-
δρους σε μορφή κορμών ή ως μεμονωμένα κομμάτια κομμένα από ένα ρολό.
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Μείγμα Ελληνικών 
Βοτάνων από την Arritos

Το Experiencing Citrus Treasures
Μείγμα Ελληνικών Βοτάνων της Arritos
αποτελεί μια σύνθεση χρωμάτων, υφών
και αρωμάτων. Ανοιχτοπράσινα φύλλα
λουΐζας και κιτρινόλευκη μαλοτήρα δη-
μιουργούν τον χρωματικό καμβά που
πλαισιώνει το έντονο πορτοκαλί της
φλούδας μανταρινιού. Αρωματικά και
γευστικά επικρατούν οι λεμονάτες νότες
της λουΐζας που σε συνδυασμό με ιδιαί-
τερο και ξεχωριστό άρωμα από το μαντα-
ρίνι Χίου δίνουν ένα αντιοξειδωτικό ρό-
φημα ευεξίας. Η μαλοτήρα ισορροπεί τα
αρώματα, ενώ η επίγευση του ροφήμα-
τος συνδυάζει εσπεριδοειδή με μία δια-
κριτική νότα δροσιάς δυόσμου.




