


Στα “ύψη” η φορολογία 
των παχυντικών τροφίμων

Στο “μικροσκόπιο” φαίνεται να μπαί-
νουν τα τρόφιμα με υψηλά λιπαρά, κα-
θώς η Παγκόσμια Τράπεζα κάλεσε τις πιο
φτωχές χώρες να φορολογήσουν τα
συγκεκριμένα είδη, προκειμένου να μει-
ωθεί η παχυσαρκία. Η έκθεση της Παγ-
κόσμιας Τράπεζας που δόθηκε στη δη-
μοσιότητα επισημαίνει πόσο σημαντική
είναι «η πολιτική μιας ισχυρής φορολογι-
κής πολιτικής, για παράδειγμα, η φορο-
λόγηση των ειδών διατροφής που βλά-
πτουν την υγεία». Από το 1975 το ποσο-

στό των παχύσαρκων έχει τριπλασιαστεί
σε παγκόσμια κλίματα και το κόστος που
συνεπάγεται η ασθένεια αυτή είναι εκρη-
κτικό για τις χώρες. Τα τρία τέταρτα των
παχύσαρκων ενηλίκων και το 80% των
παιδιών ζουν πλέον σε χώρες με χαμηλά
ή μέσα εισοδήματα. Ως αποτέλεσμα αυ-
ξάνονται οι αναπηρίες, οι δαπάνες του
συστήματος υγείες, μειώνεται η παρα-
γωγικότητα, παρατηρείται αποχή από την
εργασία αλλά και αύξηση των πρόωρων
συνταξιοδοτήσεων. Οι χώρες καλούνται

επίσης να επιβάλουν μέτρα πρόληψης
και εκπαίδευσης, όπως η υποχρεωτική
σήμανση των επεξεργασμένων τροφί-
μων, η μείωση στο αλάτι και τη ζάχαρη, η
επένδυση σε προγράμματα διατροφής
κ.α. Περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι
χάνουν τη ζωή τους σε ετήσια βάση, εξαι-
τίας της παχυσαρκίας. Μέσα στην επόμε-
νη 15ετία, το κόστος που συνδέεται με
την παχυσαρκία θα φτάσει τα 7 τρισεκα-
τομμύρια δολάρια στις αναπτυσσόμενες
χώρες, σύμφωνα με μια εκτίμηση.
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Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει ο
δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτή με τι-
μές που προσεγγίζουν τα επίπεδα του
2002!

Σύμφωνα με τους οικονομικούς ανα-
λυτές της Eurobank, η άνοδος του τρέ-
χοντος διαθέσιμου εισοδήματος των νοι-
κοκυριών οδηγεί σε αύξηση της κατανά-
λωσης και την ίδια ποιοτικά επίδραση
έχει και η βελτίωση των προσδοκιών για
την οικονομική τους κατάσταση στο μέλ-
λον, καθώς ενισχύει την αξία του πλού-
του τους στο παρόν. Ήδη παρατηρείται
ότι έπειτα από 7 συνεχή έτη καθοδικής
πορείας, το διαθέσιμο εισόδημα των νοι-
κοκυριών στην Ελλάδα μεγεθύνεται με
επιταχυνόμενο ρυθμό.  

Το γεγονός ότι η επιταχυνόμενη αύ-
ξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των
ελληνικών νοικοκυριών δεν έχει ακόμα
συνοδευτεί, πάντως, από αντίστοιχη
άνοδο της καταναλωτικής δαπάνης δύ-

ναται να ερμηνευθεί σε έναν βαθμό από
τον παράγοντα πλούτου (wealth effect).
Ναι μεν οι προσδοκίες για την πορεία της
οικονομίας έχουν βελτιωθεί αισθητά,
παρά ταύτα απαιτείται χρόνος έτσι ώστε
τα νοικοκυριά να θεωρήσουν ότι η τρέ-
χουσα αύξηση του διαθέσιμου εισοδή-
ματός τους θα έχει περισσότερο μόνιμο
παρά προσωρινό χαρακτήρα. 

Όσο θα συνεχίζεται η βελτίωση του
οικονομικού κλίματος ή η διατήρησή του
στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα, όσο θα
διαμορφώνονται προσδοκίες για περαι-
τέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδή-
ματος στο μέλλον μέσω αλλαγής του
μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής αλ-
λά με διατήρηση της δημοσιονομικής
σταθερότητας, τόσο θα αυξάνεται η θετι-
κή επίδραση του αποτελέσματος πλού-
του στις αποφάσεις κατανάλωσης των
νοικοκυριών.  

Η Εθνική Τράπεζα στην “28η Έκθεση Agrotica 2020”

Editorial
Η παχυσαρ-
κία αποτε-
λεί “μάστι-
γα” για τις
περισσότε-
ρες χώρες
του κό-
σμου, με τα
ποσοστά
της να είναι
αρκετά

υψηλά και στη χώρα μας. Στο
πλαίσιο αυτό τα ανθυγιεινά τρό-
φιμα μπαίνουν στο “στόχαστρο”,
καθώς πρόσφατα προτάθηκε η
μεγαλύτερη φορολογία τους,
προκειμένου να μειωθεί ο κίν-
δυνος για την ανθρώπινη ζωή,
αλλά και να περιοριστούν οι οι-
κονομικές απώλειες που δημι-
ουργεί το φαινόμενο στα δημό-
σια ταμεία των χωρών.

Θύμιος Κτενίδης 
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Η Εθνική Τράπεζα συμμετείχε για 5η
φορά στη Διεθνή Έκθεση Γεωργικών
Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφο-
δίων.  

Στο περίπτερο της Εθνικής Τράπε-
ζας, αγρότες και επιχειρηματίες του κλά-
δου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
για το σύνολο των τραπεζικών προϊόν-
των και λύσεων που προσφέρει, όπως
ενδεικτικά: 

l το Λογαριασμό «Αγροτικές Ενισχύ-
σεις» - Κάρτα του Αγρότη και τον κατα-
θετικό λογαριασμό ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ PLUS 

l το πρόγραμμα Χρηματοδότησης Συμ-
βολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτρο-
φίας  

l τις δυνατότητες χρηματοδότησης στο
πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020, καθώς και για
την αγορά παγίων ή την κάλυψη αναγ-

κών κεφαλαίου κίνησης 
l τα χρηματοδοτικά προγράμματα EASI

και COSME 
Η Εθνική Τράπεζα επιβεβαιώνει τη

στρατηγική της βούληση για στήριξη
νευραλγικών τομέων της ελληνικής οι-
κονομίας, όπως της γεωργίας και της
κτηνοτροφίας που συμβάλλουν καθορι-
στικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας. 

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΟΦΙΜΩΝ
-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Εκδότης: 
Ευθύμης Κτενίδης

Σύμβουλος Έκδοσης: 
Γιώργος Παππούς

info@productsgreek.com
Εμπορικό Τμήμα: 

Ευθύμης Κτενίδης
sales@productsgreek.com

Θετικά μηνύματα από την 
κατανάλωση “βλέπει” η Eurobank
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Μεγάλη αύξηση 
των εξαγωγών το 2019

Και την περασμένη
χρονιά επιβεβαιώθηκε ο
δυναμισμός που έχει ανα-
πτύξει ο εξαγωγικός τομέ-
ας της χώρας.  

Το Δεκέμβριο η συνο-
λική αξία των εξαγωγών -
αποστολών, ανήλθε στο
ποσό των 2,869 δισεκατ.
ευρώ (3,197 δισεκατ. δο-
λάρια) έναντι 2,593 δισε-
κατ. ευρώ (2,960 δισεκατ.
δολάρια) κατά τον ίδιο μή-
να του 2018 παρουσιάζον-
τας έτσι αύξηση κατά
10,7%. Συνολικά στο
12μηνο Ιανουαρίου- Δε-
κεμβρίου, η συνολική αξία
των εξαγωγών - αποστο-
λών ανήλθε στο ποσό των
33,801 δισεκατ. ευρώ
(37,951 δισεκατ. δολάρια)
έναντι 33,472 δισεκατ. ευ-
ρώ (39,620  δισεκατ. δο-
λάρια) κατά το ίδιο διάστη-
μα του 2018, παρουσιά-
ζοντας αύξηση κατά 1%.  

Οι Βρυξέλλες “βλέπουν”
υψηλότερη ανάπτυξη

“Τρέχει” το 
Πρόγραμμα 
Δημοσίων 
Επενδύσεων

Αποφασισμένο να βάλει τέλος στις
αστοχίες των προηγούμενων ετών, ως
προς την υλοποίηση του ΠΔΕ, είναι το
υπουργείο Ανάπτυξης.  

Έτσι θα παρακολουθείται ανά τρίμηνο,
αρχής γενομένης από το β’ εξάμηνο, η
πραγματοποίηση των δαπανών ανά Φο-
ρέα, προκειμένου να εντοπίσει αποκλί-
σεις από τους στόχους απορρόφησης,
ιδίως των συγχρηματοδοτούμενων προ-
γραμμάτων. Στην περίπτωση που διαπι-
στώνεται απόκλιση από τον στόχο, θα
μπορεί να αναπροσαρμόσει τα όρια πλη-
ρωμών του Εθνικού ΠΔΕ του Φορέα που
έχει αποκλίνει. 

Η πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου
“έφυγε” με τη θετική είδηση ότι στο Eurogro-
up του Ιουνίου θα αποφασιστεί- εκτός απρο-
όπτου- ότι τα έσοδα από τα ANFA- SMP δεν
θα πέφτουν, πλέον, στη “μαύρη” τρύπα του
Χρέους, αλλά θα χρηματοδοτούν επενδύ-
σεις άρα την πραγματική οικονομία. Οι συν-
τηρητικές εκτιμήσεις του υπουργείου Οικο-
νομικών είναι ότι αυτά τα έσοδα μπορούν να
ανεβάσουν το ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 0,6%.  

Πριν καν φανούν αυτές οι θετικές επι-
πτώσεις η Κομισιόν θα αναθεωρήσει μέσα
στην εβδομάδα τις προβλέψεις της για την
ελληνική οικονομία. Μόλις τρεις μήνες μετά
τις Φθινοπωρινές Προβλέψεις, όπου έδινε
1,8% για το 2019, 2,3% για φέτος και 2% για
το 2021, η Κομισιόν θα κινηθεί στη γραμμή
των προβλέψεων της Τράπεζας της Ελλά-
δας, κάτι που σημαίνει ότι για το 2020 ανεβά-
ζει τον πήχη ως το 2,5%.  



Στροφή στις διατροφικές 
συνήθειες των Βρετανών

Η τάση για πιο υγιεινό τρόπο ζωής
στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταφράζεται
σε αυξανόμενη ζήτηση από πλευράς
αγοραστών για γνώση και κατανόηση
των συστατικών των τροφίμων και
των ποτών που καταναλώνουν,
ωθώντας αντίστοιχα τη βιομηχανία
στο να καινοτομεί με την εισαγωγή
στην αγορά προϊόντων που περιέ-
χουν λιγότερα σάκχαρα και πρόσθετα

και περισσότερα φυσικά συστατικά.  
Καθώς στο Ηνωμένο Βασίλειο

υπάρχει κουλτούρα «τσιμπολογήμα-
τος» (snacking), η πίεση γίνεται ιδιαί-
τερα αισθητή στον τομέα του σνακ /
φαγητού για κατανάλωση καθ’οδόν
(on the go), όπου η βιομηχανία έχει
ήδη ανταποκριθεί με πληθώρα υγιει-
νότερων εναλλακτικών.  

Ο κορωνοϊός “χτύπησε” 
την Έκθεση της Κολωνίας

Παραγωγός 
κι εξαγωγέας 
αφρώδους 
οίνου η Κροατία

Περί τα 476 εκατόλιτρα αφρώδους οί-
νου εξήγαγε η Κροατία κατά τους πρώ-
τους εννέα μήνες του 2019, με τη συνολι-
κή αξία να υπολογίζεται πάνω από 680
εκατ. Ευρώ.  

Οι εξαγωγές ήταν κατά κύριο λόγο
αφρώδεις οίνοι με Προστατευόμενη Ονο-
μασία Προέλευσης (211 εκατόλιτρα αξίας
546.000 ευρώ). Οι παραδοσιακές εξαγω-
γικές αγορές είναι οι Κάτω Χώρες
(346.000 ευρώ), η Ιταλία (178.000 ευρώ)
και η Γερμανία (140.300 ευρώ), ακολου-
θούμενες από τη Σιγκαπούρη (136.000
ευρώ).  

Στις 5 Φεβρουαρίου έπεσε η αυλαία
της 50ης Διεθνούς Έκθεσης Ζαχαρωδών
ΙSΜ - Internationale Süßwarenmesse, η
οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη στο είδος
της παγκοσμίως και είναι ανοικτή μόνο
σε επαγγελματίες επισκέπτες.   

Ο αριθμός των εκθετών σημείωσε
φέτος άνοδο ανερχόμενος σε 1.750 από
76 χώρες. Αντίθετα, αισθητή ήταν η μεί-
ωση των επισκεπτών. Σύμφωνα με τον
τελικό απολογισμό της Έκθεσης, ο αριθ-
μός τους ανήλθε σε 37.000 από 148 χώ-
ρες αν και από τις εκτιμήσεις των Ελλή-
νων εκθετών, η μείωση των επισκεπτών
ήταν μεγαλύτερη, κάτι που αποδίδεται
στην παντελή σχεδόν απουσία επισκε-
πτών από χώρες της Νοτιοανατολικής
Ασίας, προφανώς λόγω της ταχείας εξά-
πλωσης του Κορωνοϊού. 

Το βραβείο ISM φέτος απέσπασε ο
Patrick Poirrier, διευθυντής της γαλλικής
οικογενειακής εταιρείας CEMOI, που

από το 2015 έχει δώσει έμφαση στο fair
trade και τα βιολογικά προϊόντα. 
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Θα “αγγίξουν” το 40% τα φυτικά προϊόντα
Η τάση των vegan φαίνεται ότι ήρ-

θε για να μείνει τόσο σε παγκόσμιο
επίπεδο όσο και στην Ελλάδα, με τα
σχετικά προϊόντα να αυξάνονται διαρ-
κώς στα ράφια των σούπερ μάρκετ,
καθώς αντίστοιχη είναι και η άνοδος
στη ζήτησή τους.

Με βάσει τις σχετικές εκτιμήσεις
μάλιστα,  υπολογίζεται ότι μέσα στα
επόμενα δύο χρόνια τα φυτικά προ-
ϊόντα θα αγγίζουν το 40%, με το κοινό
που προτιμά τα dairyfree προϊόντα, να
στρέφεται σε προϊόντα όπως το κριθά-
ρι, το μπιζέλι, το λινάρι και την κινόα.
Σύμφωνα με έρευνα της Packaged
Facts, βασικό “'οπλο” της κατηγορίας
στην παγκόσμια αγορά έχει ήδη ανα-
δειχθεί το τυρί vegan, καθώς προβλέ-
πεται ότι θα φτάσει λίγο κάτω από τα 4
δις δολάρια μέχρι το 2024, με ετήσιο
ρυθμό ανάπτυξης 7,6% από το 2016
μέχρι το 2024.

Προσφορές και εκπτώσεις 
“κυνηγούν” οι καταναλωτές

Από το ξέσπασμα της κρίσης στην
Ελλάδα και μέχρι σήμερα, οι Έλληνες
καταναλωτές έχουν αρχίσει να προσέ-
χουν περισσότερο το “πορτοφόλι” τους
ειδικά όταν πρόκειται για τις δαπάνες
τους στο σούπερ μάρκετ. Αυτό κατέγρα-
ψε και έρευνα του ΙΕΛΚΑ, σημειώνον-
τας ότι 15 από τις 26 κατηγορίες που με-
λέτησε, παρουσιάζουν μείωση στη μέση
τιμή ανά μονάδα μέτρησης, την οποία
πληρώνει ο καταναλωτής, κάτι το οποίο
οφείλεται τόσο στις αλλαγές στις τιμές
των προϊόντων όσο και στις αγοραστικές
επιλογές των καταναλωτών, όπως η
στροφή προς φθηνότερα προϊόντα στην
ίδια κατηγορία ή η αξιοποίηση των προ-
σφορών και εκπτώσεων που παρέχουν
οι «αλυσίδες» σουπερμάρκετ και η βιο-
μηχανία τροφίμων.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο ο
Φ.Π.Α. στα τρόφιμα αυξήθηκε για τα πε-
ρισσότερα τρόφιμα από το 9% το 2010
στο 13% από το 2015 και για αρκετά
τρόφιμα από το 9% το 2010 στο 24%
από το 2016, ενώ άλλα προϊόντα, όπως
ο καφές και τα οινοπνευματώδη, αύξη-

σαν την τιμή τους λόγω ειδικών φόρων
κατανάλωσης. Αυτός είναι και ο λόγος
που προϊόντα, όπως το κρασί και ο κα-
φές, παρουσιάζουν τόσο σημαντικές
αυξήσεις στη μέση τιμή 26% και 22%
αντίστοιχα. Σε γενικές γραμμές, κατα-
γράφεται μία ανταπόκριση της αγοράς

στις διατροφικές συνήθειες, καθώς σε
κατηγορίες, όπως π.χ. τα ζυμαρικά, η
οποία κατέγραψε αύξηση κατά 14%
στην αγορασθείσα ποσότητα, η μέση τι-
μή αγοράς παρουσίασε μείωση κατά
13% από 1,86 ευρώ ανά κιλό σε 1,62
ευρώ ανά κιλό.



Νέο μέλος της πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ» αποτελεί η «Οικογένεια
Στεργίου». 

Η «Οικογένεια Στεργίου» ιδρύθηκε
το 1999, ως επέκταση της μητρικής εται-
ρείας «Ε & Κ Στεργίου και Σία ΟΕ».

Το νέο μέλος της πρωτοβουλίας
«ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», παρασκευάζει κα-
θημερινά περισσότερες από 200 παρα-
δοσιακές και σύγχρονες συνταγές, για
αρτοσκευάσματα, σνακ και γλυκά, βέλτι-
στα προσαρμοσμένες για απευθείας κα-
τανάλωση ή τελική προετοιμασία στο ση-
μείο πώλησης. Παράλληλα, βασικό στό-
χο της εταιρείας αποτελεί η συνεχής
επένδυση στο κομμάτι της έρευνας και
ανάπτυξης στον τομέα απόδοσης και
χρήσης υλικών. 

H «Οικογένεια Στεργίου» αποτελεί
ενεργό μέλος της πρωτοβουλίας «ΕΛ-
ΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» και μέσω της σύμπρα-
ξης αυτής στοχεύει στην ανάδειξη του
κρίσιμου ρόλου του ελληνικού παραγω-
γικού και επιχειρηματικού ιστού στην
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονο-
μίας. Να σημειωθεί ότι στην πρωτοβου-
λία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετέχουν οι
εταιρείες:

Agrino, ΕΨΑ, Λουξ, Νιτσιάκος, Ζαγό-
ρι, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, ΜΕΓΑ,
Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ, Φλώ-
ρινας Δινάκη, Brava, EZA, Ευβοϊκή Ζύ-
μη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, SKAG, KΥ-
ΚΝΟΣ, Hellas Frost, Petrou Nuts, Ca-
ptain’s, Βιολάντα, Κτήμα Γεροβασιλεί-

ου, Endless-Ευρωχαρτική, The Writing
Fields, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Aβγά
Βλαχάκη, Galenica, Camper-Gaz, Μαν-
δρέκας, Cretan Mill, Χρυσά αυγά, Απ.
Παπαδόπουλος- Meat Company, Αφοί
Χαΐτογλου, Tottis Pack, Regina, Draculi

Coffee, Αποστακτήρια Καλλικούνη, Πο-
τοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανί-
της, Sativa, Αμπελώνες Ναβαρίνο, Κτή-
μα Βιβλία Χώρα, Οινοποιία Γεωργιάδη,
Πυρήνας, Biosolids, Κρόκος Κοζάνης
κ.α.

Παναρισμένα φιλέτα κοτόπουλου Μιμίκος
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Παναρισμένα φιλέτα κο-
τόπουλου έτοιμα για ψήσιμο
ή τηγάνισμα περιέχει το χαρ-
τοφυλάκιο της εταιρείας Μι-
μίκος. Πρόκειται για τραγανά
και υψηλής ποιότητας φιλέτα,
που έχουν μαριναριστεί με
μυρωδικά. Είναι έτοιμα για
κατανάλωση μέσα σε λίγα λε-
πτά και διατηρούνται στους 0-
4�C σφραγισμένα μέσα στη
συσκευασία τους μέχρι την
ημερομηνία λήξης. Οι Κοτο-
λιχουδιές Μιμίκος διατη-
ρούνται στη συντήρηση του

ψυγείου και η νέα τους συ-
σκευασία επιτρέπει τη διατή-
ρησή τους για ακόμα μεγαλύ-
τερο διάστημα. Όταν τα Σνί-
τσελ διατηρηθούν στη συντή-
ρηση (0-4oC ) δε χρειάζονται
απόψυξη. Μπορούν να μα-
γειρευτούν σε φριτέζα, τηγά-
νι ή στο φούρνο και κυκλοφο-
ρούν σε συσκευασία των 470
γραμμαρίων. Η σειρά Κοτολι-
χουδιές περιλαμβάνει επίσης
nuggets, Gordon blue, μπι-
φτέκια, φιλετίνια και πικάντι-
κες φτερούγες.

Η «Οικογένεια Στεργίου» μέλος της
πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» 
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Fitness Toasties σε 3 γεύσεις
Αυξάνεται η ζήτηση στην αγορά

για τρόφιμα που ανήκουν στην κατη-
γορία των σνακ αι των γευμάτων ευ-
κολίας, καθώς οι σύγχρονοι κατανα-
λωτές έχουν περιορισμένο χρόνο.
Νέα σνακ από δημητριακά ολικής
άλεσης Fitness Toasties κυκλοφό-
ρησαν πρόσφατα στην αγορά και από
την εταιρεία Nestle, που ακολουθεί
τη σύγχρονη τάση για προϊόντα πιο
υγιεινά με χαμηλά λιπαρά.

Πιο αναλυτικά, τα Fitness Toa-
sties της Nestlé παρασκευάζονται
από 4 είδη δημητριακών ολικής άλε-
σης, τη βρώμη, το σιτάρι, το ρύζι και
το καλαμπόκι. Είναι τραγανά, ψημένα
και όχι τηγανιτά, είναι πλούσια σε φυ-
τικές ίνες και χαμηλά σε κορεσμένα
λιπαρά. Κυκλοφορούν σε τρεις γεύ-
σεις:
n Ντομάτα-Μυρωδικά
n Μέλι-Μουστάρδα
n Κύμινο-Lime

Η εταιρεία για το νέο της προϊόν
διακρίθηκε στο θεσμό των Healthy
Diet Awards 2020, με Silver βραβείο
στην κατηγορία «Healthy Food Pro-
duct of the Year».

Γεύματα για βίγκαν με 
ελληνική “σφραγίδα”

Με το κίνημα του βιγκανισμού να
κερδίζει έδαφος συνεχώς στην παγκό-
σμια και ελληνική αγορά, όλο και πε-
ρισσότερες εταιρείες τροφίμων ενσω-
ματώνουν στη γκάμα των προϊόντων
τους αντίστοιχες διατροφικές επιλο-
γές. Στο πλαίσιο αυτό, τα πρώτα προ-
ϊόντα φυτικού, εναλλακτικού κρέατος,
που παράγονται στην Ελλάδα λάνσαρε
πρόσφατα η Veganact. Το brand δημι-
ουργήθηκε το 2016 με στόχο να αντα-
ποκριθεί στην αυξανόμενη τάση της
χορτοφαγίας, καθώς σύμφωνα με σχε-
τικές έρευνες, το μερίδιο του εναλλα-
κτικού κρέατος στη συνολική αγορά
του κρέατος αναμένεται να αυξηθεί
από 1% σήμερα, σε 10% έως το 2029.

Η σειρά Genius από τη Veganact
περιλαμβάνει γευστικές και υγιεινές
χορτοφαγικές επιλογές, όπως μπέργ-
κερ, φιλετίνια κοτόπουλου, κεφτεδά-

κια, nuggets και κεμπάπ, που είναι
πλούσια σε πρωτεΐνες και με χαμηλή
περιεκτικότητα σε λιπαρά, ιδιαίτερα
κορεσμένα. Είναι κατάλληλα για άτομα

που ακολουθούν vegan και χορτοφα-
γική διατροφή, νηστεία, διατροφή χα-
μηλών λιπαρών, δίαιτα υψηλών πρω-
τεϊνών κ.α.



8

Νέες σταγόνες σοκολάτας
από τη Γιώτης

Νέα προϊόντα έχει εντάξει
τον τελευταίο καιρό στη γκάμα
των κουβερτούρων της η γνω-
στή εταιρεία Γιώτης, λανσά-
ροντας στην αγορά τον κωδικό
Σοκολάτα σε Σταγόνες με γεύ-
ση φράουλα για γλυκές παρα-
σκευές.

Οι σταγόνες σοκολάτας
Γιώτης, αποτελούν κατάλληλη
επιλογή για δημιουργίες ζαχα-
ροπλαστικής, ιδιαίτερα για
γαρνίρισμα και χρώμα σε τούρ-
τες, κρέπες, παγωτά, αλλά και
για την παρασκευή κέικ και
μπισκότων.

Η Σοκολάτα με γεύση Φρά-
ουλα σε σταγόνες είναι εύκολη
στη χρήση. Παράλληλα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τη δημι-
ουργία γλάσου φράουλας για
κέικ, τούρτες και cupcakes.

Η Σοκολάτα με γεύση φρά-
ουλα κυκλοφορεί σε σούπερ
μάρκετ και καταστήματα λιανι-
κής πώλησης σε φάκελο των
100 γρ.

Χυμός με φραγκόσυκο από
την Οικογένεια Χριστοδούλου

Σάλτσα Κύκνος 
με μανιτάρια 
και μαϊντανό 

Με νέους κωδικούς έχει επεκταθεί η
οικογένεια προϊόντων της γνωστής κον-
σερβοποιίας Κύκνος, που δραστηριοποι-
είται στην ελληνική αγορά περίπου 100
χρόνια. Πρόσφατα η εταιρεία λάνσαρε το
καινούριο προϊόν Σάλτσα τομάτας με μα-
νιτάρια και μαϊντανό με έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο, με ποικιλία μανιταριών υψη-
λής ποιότητας, που μπορεί να συνοδεύσει
τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα κρέατα. Η σάλ-
τσα Κύκνος είναι διαθέσιμη σε όλα τα ση-
μεία λιανικής της Ελλάδος σε βάζο των
425 γραμμαρίων.

Η εταιρεία Οικογένεια Χριστοδούλου έχει
λανσάρει στην εγχώρια αγορά το χυμό Φρού-
τα Αργολίδας, ένα προϊόν με φραγκόσυκο
που θεωρείται υπερτροφή με πολλά οφέλη
για τον οργανισμό. Ο χυμός είναι πλούσιος σε
φυτικές ίνες, βιταμίνη C, μαγνήσιο και αμινο-
ξέα και συμβάλλει στην καλή λειτουργία του
εγκεφάλου και της καρδιάς. Παράγεται από
φρούτα στυμμένα μέσα σε 24 ώρες από τη
συγκομιδή τους, σύμφωνα με την εταιρεία,
που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Ο χυμός
είναι διαθέσιμος στα σούπερ μάρκετ και σε μι-
κρότερα σημεία λιανικής πώλησης σε συ-
σκευασία του 1 λίτρου. Δεν περιέχει ζάχαρη
ούτε πρόσθετα, όπως συντηρητικά και χρω-
στικές. Ο καταναλωτής παράλληλα μπορεί να
βρει μεγάλη ποικιλία χυμών στο χαρτοφυλά-
κιο της Οικογένειας Χριστοδούλου στις κατη-
γορίες ψυγείου, βιταμινούχων ή βιολογικών
προϊόντων.


