


“Χτυπούν” τους μεγάλους 
“παίκτες” οι μικροζυθοποιίες

Πολλές μικρές ελληνικές επιχειρήσεις
“ξεφύτρωσαν” κατά τη διάρκεια της οικο-
νομικής ύφεσης, που ταλάνισε τη χώρα
μας τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους
και αρκετές ζυθοποιίες έκαναν τα πρώτα
τους βήματα διαμορφώνοντας μια νέα ει-
κόνα στην κατηγορία της μπύρας, η οποία
παραδοσιακά βρισκόταν στα “χέρια” των
μεγάλων παικτών του κλάδου. Τα τελευ-
ταία χρόνια, σύμφωνα με την Infobank
Hellastat, ξεκίνησαν τη δραστηριότητά
τους νέες μονάδες ζυθοποίησης, όπως οι
Μικροζυθοποιία Βάρης, η Naxos Beer, η
Ηλειακή Ζυθοποιία, η Μικροζυθοποιία
Μυκόνου, Ζυθοποιία Ηπείρου, Noctua

Athens Microbrewery, Μικροζυθοποιία
Πάρου, Μικροζυθοποιία Κορφή κ.α. Οι
ροδιακές μικροζυθοποιίες Vap Κουγιός
και Παπαδημητρίου Εμμανουήλ αποτε-
λούν τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγο-
ράς, εμφανίζοντας πενταψήφιους όγκους
παραγωγής, έχοντας παράλληλη δραστη-
ριότητα στον τομέα της παραγωγής, εμ-
φιάλωσης και διανομής αναψυκτικών και
χυμών.

Στην Κέρκυρα λειτουργεί η τοπική
Κερκυραϊκή Μικροζυθοποιία, στο Άργος
η Ζυθοποιία Ζέος, στην Εύβοια η Septem
και η Έλιξη, στη Σαντορίνη οι First Lomax
και Ζυθοποιία Σαντορίνης, στην Κρήτη οι

Ρεθυμνιακή Ζυθοποιία και Κρητική Ζυθο-
ποιία, στη Χίο η Ζυθοποιία Χίου, στην Τήνο
η Μικροζυθοποιία Κυκλάδων, στις Σέρρες
η Μικροζυθοποιία Σερρών και Βορείου
Ελλάδος. Κάθε χρόνο οι περισσότερες ελ-
ληνικές μικροζυθοποιίες αυξάνουν την
ποσότητα που διαθέτουν στην αγορά, κα-
θώς η ζήτηση για ποιοτική, ελληνική μπύ-
ρα αυξάνεται, ενώ παράλληλα επιδιώ-
κουν επέκταση και σε άλλες γεωγραφικές
αγορές. Συνεπώς, αρκετές μονάδες υλο-
ποιούν επενδύσεις αναβάθμισης ή επέ-
κτασης του εξοπλισμού τους ώστε να ενι-
σχύσουν την –περιορισμένη ακόμα- δυ-
ναμικότητα παραγωγής τους.
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Κατά το πρώτο δίμηνο του 2020,
πραγματοποιήθηκαν, στο Μόντρεαλ, ιδι-
αίτερα επιτυχημένες και άρτια οργανω-
μένες δράσεις προώθησης κονσερβο-
ποιημένων ροδακίνων καθώς και προ-
ϊόντων ΠΟΠ Σαντορίνης.

Ειδικότερα, ως προς την προώθηση
κονσερβοποιημένων ροδακίνων, πραγ-
ματοποιήθηκε εκδήλωση τύπου, στην
οποία συμμετείχε η Διευθύνουσα του
Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων της
ελληνικής πρεσβείας ΟΕΥ Οττάβας. Η
εκδήλωση υλοποιήθηκε από την Αγροτι-
κή Εταιρική Σύμπραξη ΑΛ.Μ.ΜΕ. ΑΕ και
την εταιρία NOVACERT κι εντάσσεται στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
«Ενέργειες ενημέρωσης και προώθη-
σης κονσερβοποιημένων ροδακίνων
στον Καναδά, την Κολομβία και το Μεξι-
κό»  με τον διακριτικό τίτλο «Freshcano».

Ως προς την προώθηση προϊόντων
ΠΟΠ Σαντορίνης, πραγματοποιήθηκαν

δύο δείπνα παρουσίασης και ένα σεμινά-
ριο (27 Φεβρουαρίου 2020), στα οποία
παρέστη ο Γενικός Πρόξενος του Μόν-
τρεαλ. Οι εν λόγω δράσεις αποτελούν
μέρος της ενημερωτικής εκστρατείας
«Προώθηση καλαθιού προϊόντων ΠΟΠ
Σαντορίνη (κρασί, φάβα, τοματάκι) San-
torini Volcanic Terroir» με στόχο την ενη-
μέρωση των κατοίκων του Μόντρεαλ για
τα συγκεκριμένα προϊόντα και την αύξη-
ση των ελληνικών εξαγωγών στην κανα-
δική αγορά. Χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ένωση Συνε-
ταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων Santo-
wines, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ)
1144/2014, ενώ η διάρκειά της εκτείνε-
ται από τον Μάρτιο 2018 έως και τον Φε-
βρουάριο 2021.

Ανάλογες δράσεις προώθησης ρο-
δακίνων και προϊόντων ΠΟΠ Σαντορίνης
πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Τορόν-
το, κατά την ίδια περίοδο. 

Ενισχύονται οι ελληνικές εξαγωγές στη Ρουμανία 

Editorial
Με τους Έλ-
ληνες κατα-
ναλωτές να
πραγματο-
ποιούν
“στροφή”
στα προϊόν-
τα “made in
Greece” κα-

τά τη διάρκεια της κρίσης, δεν εί-
ναι περίεργη η σημαντική ανά-
πτυξη που γνώρισαν οι μικρές
ζυθοποιίες τα τελευταία χρόνια.
Στην αγορά πλέον υπάρχει μια
τεράστια γκάμα από ελληνικές
ποιοτικές μπύρες, οι οποίες
αφαιρούν σταδιακά μερίδια από
τους “ισχυρούς” του κλάδου.

Θύμιος Κτενίδης 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές
τις χώρας μας προς την Ρουμανία κατά
το 2019 σε σχέση με το 2018 παρου-
σίασαν αξιόλογη αύξηση της τάξης του
7,31% ενώ οι εισαγωγές από την Ρου-
μανία μειώθηκαν κατά 15,06%. Ως εκ
τούτου ο συνολικός όγκος του διμε-
ρούς εμπορίου Ελλάδας-Ρουμανίας
μειώθηκε στα 1,87 δισ. ευρώ έναντι

1,95 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
Αναλυτικά, οι ελληνικές εξαγωγές

νωπών φρούτων και λαχανικών συνε-
χίζουν την ανοδική τους πορεία καλύ-
πτοντας πλέον μερίδιο 11,3%  επί του
συνόλου των εξαγωγών της χώρας
μας στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της ελληνικής πρεσβείας, οι
εξαγωγές φρούτων και λαχανικών θα
διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, δεδο-

μένης της ανόδου του βιοτικού επιπέ-
δου στη Ρουμανία και της απόκτησης
πιο υγιεινών προτύπων διατροφής.

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Εκδότης: 

Ευθύμης Κτενίδης
Σύμβουλος Έκδοσης: 
Γιώργος Παππούς

info@productsgreek.com
Εμπορικό Τμήμα: 

Ευθύμης Κτενίδης
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Η Σαντορίνη
στον… Καναδά
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Το μέλι 
στην Πορτογαλία 

Το  μέλι  αποτελεί  ένα  παραδοσιακό
πορτογαλικό  προϊόν.  Άλλωστε  η μελισ-
σοκομεία  ταιριάζει  στις  ήπιες  κλιματο-
λογικές  συνθήκες  της  χώρας.    Η  Πορ-
τογαλία διαθέτει  αρκετές  χιλιάδες  πα-
ραγωγούς  μελιού,  που  αντιπροσω-
πεύουν  σημαντικό  μερίδιο της  αγροτι-
κής  οικονομίας  και  κυρίως  της  τοπικής.
Η  πορτογαλική  μελισσοκομία επικεν-
τρώνεται  στις  βόρειες  και  κεντρικές  πε-
ριοχές  της  χώρας.  Η  πλειονότητα  της
παραγωγής  γίνεται  κυρίως  από  μι-
κρούς  μελισσοκόμους,  ενώ  ο  ρυθμός
εξειδίκευσης είναι  χαμηλός  (10%). 

Στην  Πορτογαλία  υπάρχουν  δώδεκα
αναγνωρισμένες  γεωγραφικές  ονομα-
σίες μελιού.  Οι  περιοχές  παραγωγής  εί-
ναι  η  Serra  da  Lousã,  το  πάρκο  Mon-
tesinho,  το  Serra d'Aire,  το  Castelo  do
Bode,  το  Ribatejo  Norte  -  Bairro  και  το
Alto  Nabão  -  το  Terras  do Minho,  το
Terra  Quente,  το  Serra  de  Monchique,

το  Barroso,  το  Alentejo  και  οι  Αζόρες
όπου  παράγεται  μέλι  σύμφωνα  με  τους
κανόνες  παραγωγής,  εξαγωγής,  συ-
σκευασίας και  διατήρησης  του  προϊόν-
τος,  που  αποδεικνύουν  το  μεγάλο  εν-
διαφέρον  των παραγωγών  για  την  ποι-
ότητα  του  προϊόντος.   

Από  την  συνολική  παραγόμενη  πο-
σότητα  μελιού,  το  30%  κατευθύνεται
για   κατανάλωση,  το  25%  προορίζεται
για  τη  βιομηχανία,  το  25%  πωλείται  σε
κέντρα συσκευασίας  /  εμπορίου  και  το
20%  πωλείται  απευθείας  από  τον  πα-
ραγωγό.  Το  2018,  η  κατά  κεφαλήν  κα-
τανάλωση  μελιού  ήταν  περίπου  1,1  kg,
διπλάσια από    την  αντίστοιχη  κατά  κε-
φαλήν  κατανάλωση  που  καταγράφηκε
το  2005.    

Οι ελληνικές εξαγωγές 
μελιού στην Πορτογαλία 

Το  εξωτερικό  εμπόριο  μελιού  γί-

νεται  κυρίως  με  τις  χώρες-  μέλη  της
ΕΕ.  Η Ισπανία  και  η  Γερμανία  αποτε-
λούν  τους  βασικότερους  εξαγωγείς
μελιού  στην Πορτογαλία,  οι  οποίες
κατέχουν  το  42,6%  και  13,8%  των
συνολικών  πορτογαλικών εισαγωγών
μελιού.  Μεγάλες  ποσότητες  επίσης
εισάγονται  από  την  Κίνα  με  23,7%
του συνόλου των εισαγωγών.

Στον αντίποδα, ελάχιστες είναι οι
ελληνικές εξαγωγές μελιού. Συγκεκρι-
μένα καταγράφονται για πρώτη φορά
τα τελευταία χρόνια εξαγωγές αξίας
1,657 ευρώ το 2018 κατέχοντας μόλις
το 0,01% των συνολικών εισαγωγών
μελιού στη Πορτογαλία. 

Η μέση τιμή λιανικής ποικίλει από
15-20 ευρώ το κιλό για τα βιολογικά, 9-
13 για τις μάρκες του εμπορίου, και πε-
ρίπου στα 5-7 ευρώ το κιλό για τις ιδιω-
τικές ετικέτες των αλυσίδων υπεραγο-
ρών.



Αλλάζουν όλα στην τυποποίηση
Ανεβαίνει ο «πυρε-

τός» κατά της χρήσης
πλαστικού στην Ευρώπη.
Δεκατρείς χώρες και δε-
κάδες επιχειρήσεις δε-
σμεύθηκαν ότι θα χρησι-
μοποιούν εφεξής λιγότε-
ρο πλαστικό και θα ανακυ-
κλώνουν περισσότερο,
γεγονός που χαιρετίστηκε
από Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, οι οποίες
επιμένουν, όμως, στην
εφαρμογή των προβλεπό-
μενων αντιρρυπαντικών
κανόνων για το πλαστικό. 

Ολλανδία, Γαλλία και
Δανία ηγούνται αυτής της
εκστρατείας, ενώ οι επι-
χειρήσεις δεσμεύονται ότι
θα κάνουν τις πλαστικές
τους συσκευασίες επαναχρησιμοποιούμενες στο μέτρο του δυνατού και σε κάθε
περίπτωση ανακυκλώσιμες ως το 2025. Στόχος η παραγωγή τουλάχιστον 20%
λιγότερου πρωτογενούς πλαστικού μέσα στην επόμενη πενταετία. 

Πώς επηρεάζει ο κορωνοϊός
την κινεζική αγορά τροφίμων

Νέο Ταμείο 
Εγγυοδοσίας για
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

Επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφα-
λαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, θα καλύπτει το νέο Ταμείο Εγγυοδο-
σίας.

Διαχειριστής θα είναι το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων, που θα εγγυάται
έως το 80% των δανείων, ενώ θα διατε-
θούν 100.000.000 ευρώ που θα προέρ-
χονται από τους πόρους του ΕΣΠΑ και τα
οποία μεταφράζονται σε πάνω από
500.000.000 ευρώ για νέα δάνεια προς
ΜμΕ. Οι εγγυήσεις θα παρέχονται στις
τράπεζες με μηδενικό κόστος. 

Σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση, εντο-
νότερα προβλήματα φαίνεται να αντιμετωπί-
ζουν οι επιχειρήσεις οινοπνευματωδών πο-
τών, καφέ, προϊόντων αρτοποιίας, τσαγιού
και αναψυκτικών, προϊόντων υγιεινής δια-
τροφής, γάλακτος κλπ. Αντίθετα, οι επιχει-
ρήσεις κατεψυγμένων τροφίμων, συσκευα-
σμένων λαχανικών, προϊόντων ενίσχυσης
του ανοσοποιητικού συστήματος, στιγμιαίου
φαγητού, γιαουρτιού, προϊόντων κρέατος,
φυτικού γάλακτος και κονσέρβας φαίνεται
να ευνοούνται από τις περιστάσεις.

Οι βασικότερες προκλήσεις που πρέπει
να αντιμετωπισθούν, στον τομέα των τροφί-
μων είναι: α) τα προβλήματα στην εφοδιαστι-
κή αλυσίδα, β) η πτώση του τομέα τροφοδο-
σίας (catering) και γ) η μεταβολή της κατανα-
λωτικής συμπεριφοράς των Κινέζων πολι-
τών.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις, κατά τη διάρ-
κεια της εξάπλωσης της νόσου, κατέλαβαν
μερίδιο 54% του συνόλου των πωλήσεων.
Επίσης, το 42% των επιχειρήσεων παρατή-
ρησαν αύξηση των διαδικτυακών τους πω-
λήσεων. 
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Το «αποτύπωμα» του «Ελληνο-
γερμανικού Οικονομικού Φόρουμ

Με τη συμμετοχή 555
συνέδρων, 235 Ελλήνων
και 320 Γερμανών και την
εκπροσώπηση 198 γερμα-
νικών και 125 ελληνικών
επιχειρήσεων, πραγματο-
ποιήθηκε στο Βερολίνο, το
«Ελληνογερμανικό Οικο-
νομικό Φόρουμ - Όραμα
και Ευκαιρίες Επενδύσε-
ων».

Έγιναν 47 Β2Β συναν-
τήσεις Ελλήνων και Γερ-
μανών επιχειρηματιών -
επενδυτών, 6 G2G συναν-
τήσεις εκπροσώπων της
Ελληνικής και της Γερμα-
νικής κυβέρνησης, έλαβαν χώρα 4 πάνελ με τη συμμετοχή experts από βασικούς
κλάδους του επιχειρείν καθώς και 3, στα οποία τοποθετήθηκαν υψηλόβαθμοι πα-
ράγοντες των κυβερνήσεων των δύο χώρων, ανώτατα στελέχη των επιχειρηματι-
κών κοινοτήτων της Ελλάδας και της Γερμανίας, όπως και εκπρόσωποι εθνικών
και διεθνών φορέων χρηματοδότησης.

Πανικός… 
τροφίμων 
στον Καναδά 

Όταν ακόμα και οι ψύχραιμοι και άρι-
στα οργανωμένοι Καναδοί πανικοβάλ-
λονται λόγω κορωνοϊού, τότε κάτι δεν πά-
ει καλά.

Εκτιμάται ότι πάνω από το 10% του
πληθυσμού στον Καναδά έχει ξεκινήσει
να αποθηκεύει τρόφιμα. Επίσης φαίνεται
ότι αυξάνονται οι αγορές μέσω διαδι-
κτύου καθώς έτσι αποφεύγεται η φυσική
αλληλεπίδραση και η πιθανή μετάδοση
του ιού. Η κινεζική εταιρεία «γίγαντας»
του διαδικτυακού εμπορίου, Alibaba,
αναπτύχθηκε, άλλωστε, το 2003 με την
επιδημία του SARS. 

Το ΔΥΟ Forum & η Έκθεση 
Διατροφής - Υγείας - Ομορφιάς  

Κόντρα στην τάση των ημερών
λόγω κορωνοϊού, θα πραγματοποι-
ηθεί κανονικά και για 6η συνεχή
χρονιά, το ΔΥΟ Forum & η Έκθεση
Διατροφής-Υγείας – Ομορφιάς, στις
25 Σάββατο και 26 Κυριακή Απριλί-
ου, στο Ζάππειο Μέγαρο. 

Καθώς η διατροφή αποτελεί βα-
σικό πυλώνα για την υγεία και ευεξία
του ανθρώπου, οι επιστήμονες
έχουν εστιάσει στην έρευνα και οι
εταιρείες στην εξέλιξη προϊόντων
υγιεινής διατροφής και συμπληρω-
μάτων περισσότερο από ποτέ. Όλα
τα νέα επιτεύγματα και ειδικά προ-
ϊόντα θα παρουσιαστούν και αναλυ-
θούν από ειδικευμένους επαγγελ-
ματίες υγείας. Παράλληλα η Ελληνι-
κή Διατροφολογική Εταιρεία σε συ-
νεργασία με το περιοδικό ΔΥΟ (Δια-
τροφή – Υγεία – Ομορφιά) θα απο-
νείμουν βραβεία σε εταιρείες δια-
τροφής και συμπληρωμάτων με συγ-
κεκριμένα ποιοτικά κριτήρια.  



Καραμέλες Zero από 
την εταιρεία Λάβδας

Ακολουθώντας τη ζήτηση  για προϊόντα χω-
ρίς ζάχαρη, αλλά και προϊόντα τα οποία προ-
άγουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, η εταιρεία
Λάβδας ανέπτυξε την τελευταία δεκαετία μια με-
γάλη γκάμα προϊόντων χωρίς ζάχαρη, αλλά και
βιολογικών, τα οποία ανταποκρίνονται στη σύγ-
χρονη ανάγκη για καλύτερη διατροφή. Στο χαρ-
τοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνονται οι κα-
ραμέλες Zero ζάχαρη, σε δέκα διαφορετικούς
γευστικούς συνδυασμούς. Είναι κατάλληλες για
όσους θέλουν να περιορίσουν θερμίδες και ζά-
χαρη, διατηρώντας τη γεύση στις καραμέλες. 

Οι καραμέλες Zero κυκλοφορούν σε τύπους
όπως η πικάντικη κανέλα, η κλασσική βουτύρου
και ο ευκάλυπτος, ενώ τα μαύρα κουτάκια της
σειράς απευθύνονται σε ενήλικες καταναλωτές.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγο-
ρά από το 1953 και κατέχει σήμερα ηγετική θέ-
ση. Μέσα από την καινοτομία επιδιώκει διαρκώς
να προσφέρει στους καταναλωτές νέα ποιοτικά
προϊόντα και να αναπτύξει τις εξαγωγές. Στόχος
της εταιρείας είναι να εδραιωθεί ως ένας σημαν-
τικός παίκτης στις 35 ξένες αγορές που δραστη-
ριοποιείται, συνεισφέροντας στην ενίσχυση της
εικόνας της χώρας, ως παραγωγού ποιοτικών
προϊόντων με σημαντικά οφέλη για το εμπορικό
της ισοζύγιο.
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“Στροφή” στη βιώσιμη ανάπτυξη από τη Mondelez International
Η Mondelez International, παγκό-

σμιος ηγέτης στα σνακς, ανακοίνωσε
την ανανεωμένη της δέσμευση για
μείωση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων και τόνωση της βιώσιμης
ανάπτυξης, με τη συμμετοχή στην
πρωτοβουλία Science Based Tar-
gets (SBTi) και τη θέσπιση στόχων
μείωσης των εκπομπών αερίων θερ-
μοκηπίου που είναι συμβατοί με την
απαίτηση για να μείνει η υπερθέρ-
μανση του πλανήτη πολύ χαμηλότε-
ρα από τους 2 βαθμούς Κελσίου.

Έχοντας ήδη δρομολογήσει μεί-
ωση των εκπομπών κατά 15% μέχρι
το τέλος του 2020, αυτή η διευρυμέ-
νη δέσμευση θα οδηγήσει σε περαι-
τέρω μείωση των εκπομπών κατά
10% σε όλη την αλυσίδα αξίας της
Mondelez International, πέρα από

τον αντίκτυπο της επιχειρηματικής
ανάπτυξης - από τον καλλιεργητή στο
ράφι - έως το 2025, σε σύγκριση με
την αρχική δέσμευση του 2018. Η
ανακοίνωση αυτή έρχεται ως συνέ-

χεια της υπογραφής της συμφωνίας
στο Παρίσι το Δεκέμβριο του 2019
από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Mondelez, Dirk Van
de Put.
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Η OHONOS SNACK λανσάρει στην ελληνική αγορά νέα προϊόντα 
Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με τις

καλύτερες φυσικές πρώτες ύλες, τότε,
το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο απολαυ-
στικό, αλλά και θρεπτικό. Ο λόγος για
τη λαχταριστή σειρά προϊόντων Jumbo
“Country Chips”, της εταιρείας OHO-
NOS SNACK, η οποία δεν περνά ποτέ
απαρατήρητη, αφού «κλέβει» τις εντυ-
πώσεις από την πρώτη… μπουκιά!

Για την παρασκευή των Jumbo
“Country Chips”, χρησιμοποιούνται οι
πιο διαλεχτές πατάτες, οι οποίες τηγα-
νίζονται σε ηλιέλαιο άριστης ποιότη-
τας, μη γενετικά τροποποιημένο. Το
μυστικό, όμως, δεν βρίσκεται απο-
κλειστικά εκεί, αφού τα Jumbo “Co-
untry Chips” φτιάχνονται, αυστηρά,
σε μικρές παρτίδες των 40 κιλών.
Όλες οι παρτίδες, οι οποίες ψήνονται
σε χαμηλή θερμοκρασία και σε ηλιέ-
λαιο με χαμηλό επίπεδο κορεσμένων
λιπαρών, που βρίσκεται σε συνεχή
κυκλοφορία, οδηγούν στο ίδιο, μονα-
δικό αποτέλεσμα, δηλαδή να μην αλ-
λοιώνεται ούτε η ποιότητα του λαδιού,

αλλά ούτε και της ίδιας της πατάτας! 
Τα γευστικά και ποιοτικά Jumbo

“Country Chips” παρασκευάζονται από
την εταιρεία OHONOS SNACK και κυ-
κλοφορούν σε 4 υπέροχες γεύσεις,
που κερδίζουν ακόμη και τον πιο απαι-
τητικό πελάτη: “Αλάτι” (κλασικό), “Ho-
ney & Barbeque”, “Αλάτι & Μαύρο Πι-

πέρι” και τέλος, “Cheddar & Ποικιλία
Τυριών”.

Η OHONOS SNACK αποτελεί μια
100% ελληνική εταιρεία, με αμιγώς ελ-
ληνικά κεφάλαια και απαρτίζεται από
Έλληνες μετόχους, που κατέχουν υψη-
λή τεχνογνωσία στον τομέα της παρα-
γωγής Chips & Snacks.

Digestive bars σε 7 
γευστικούς συνδυασμούς

Μεγάλη ζήτηση παρατηρείται τα τε-
λευταία χρόνια στην κατηγορία των δη-
μητριακών με βασικό “πρωταγωνιστή”
τις μπάρες, που λειτουργούν σαν εύκολο
σνακ κάθε στιγμή της ημέρας. Στο πλαί-
σιο αυτό, τα δημοφιλή μπισκότα Digesti-
ve της εταιρείας Παπαδοπούλου, σε συν-
δυασμό με μια αρκετά μεγάλη ποικιλία
δημητριακών, κόκκινα φρούτα, κομμάτια
πορτοκαλιού, γάλα, και σοκολάτα, δημι-
ούργησαν τη σειρά προϊόντων Digestive
bars.

Πρόκειται για μπάρες πλούσιες σε
φυτικές ίνες, ιδανικές για όλες τις ώρες
της ημέρας, που αποτελούν κατάλληλη
επιλογή για ένα υγιεινό, θρεπτικό και
γευστικό σνακ. Κυκλοφορούν στα σού-
περ μάρκετ σε επτά διαφορετικές γεύ-
σεις: κόκκινα φρούτα και γάλα, κόκκινα
φρούτα και σοκολάτα γάλακτος, κομμα-
τάκια σοκολάτας και σοκολάτα γάλα-
κτος, πορτοκάλι και μαύρη σοκολάτα, με
μαύρη σοκολάτα χωρίς ζάχαρη, με
φρούτα και με μέλι.



Χειροποίητα σάντουιτς 
“Σπιτικό” Παπακωνσταντίνου

Η εταιρεία Σπιτικό
Παπακωνσταντίνου,
που δραστηριοποιείται
στις χειροποίητες μπά-
ρες δημητριακών και τα
κρύα σάντουιτς, έχει
λανσάρει στην αγορά
αρτοσκευάσματα πα-
ραδοσιακών φούρνων
κι όχι βιομηχανικά, για
να προσφέρει στους
καταναλωτές υγιεινά
σνακ. Η εταιρεία χρησι-
μοποιεί αλλαντικά και
τυροκομικά αρίστης
ποιότητας, με όλες τις
πρώτες ύλες της να
αφορούν πιστοποιημένα προϊόντα, τα οποία ελέγχονται τακτικά με μικροβιολο-
γικές αναλύσεις, όπως και τα τελικά προϊόντα. Τα κρύα σάντουιτς Σπιτικό Παπα-
κωνσταντίνου διατίθενται σε δεκάδες διαφορετικούς κωδικούς, με ξεχωριστή
γκάμα αρτοσκευασμάτων και γεύσεων, τα οποία και παρέχονται με ημερήσια
παράδοση σε μίνι μάρκετ και καταστήματα ψιλικών.

Έρχονται αυξήσεις σε αγροτικά προϊόντα;

Βιολάντα: Πολύσπορα
μπισκότα σε 3 γεύσεις

Mια νέα οικογένεια καινοτόμων μπι-
σκότων, που περιέχουν πέντε διαφορετι-
κούς και υγιεινούς σπόρους δημητρια-
κών, έχει λανσάρει στην αγορά η ελληνι-
κή μπισκοτοποιία Βιολάντα από τα Τρίκα-
λα.

Πρόκειτα για τα μπισκότα «Πολύσπο-
ρα», που έχουν ως βάση τους σπόρους
δημητριακών ηλιόσπορο, λιναρόσπορο,
σουσάμι, φαγόπυρο και κινόα και είναι
διαθέσιμα σε συσκευασία των 150 γραμ-
μαρίων σε όλα τα σούπερ μάρκετ και τα
μικρότερα σημεία λιανικής πώλησης.

Κυκλοφορούν στους γευστικούς συν-
δυασμούς:

-Πολύσπορα Γιαούρτι
-Πολύσπορα Σοκολάτα
-Πολύσπορα Κλασικά

Ισχυρές είναι, πλέον, οι ενδεί-
ξεις ότι μετά την πτωτική πορεία,
που ξεκίνησε το 2013, οι δείκτες τι-
μών των αγροτικών προϊόντων θα
αρχίσουν να ανεβαίνουν. 

Πέρσι, η παραγωγή ζάχαρης στη
Βραζιλία -που αποτελεί τον μεγαλύ-
τερο εξαγωγέα ζάχαρης- μειώθηκε
κατά 24,1%, καθώς η χώρα στρά-
φηκε στη παραγωγή αιθανόλης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη φθίνου-
σα έκταση σε ζαχαροκάλαμο και
τεύτλα, καθώς 

και την αυξανόμενη παγκόσμια
ζήτηση αιθανόλης, ενδεχομένως να
υπάρξει περαιτέρω μείωση των
παγκόσμιων αποθεμάτων το
2020/21, ενισχύοντας μεσοπρόθε-
σμα την τιμή της ζάχαρης.

Στις ΗΠΑ, που αποτελεί τον παγ-
κόσμιο εξαγωγέα καλαμποκιού, η
μείωση στα αποθέματα έφτασε το
2019 στο 1,9 δισ. Μπούσελ, με προ-
οπτικές περαιτέρω περιορισμού κα-
τά τους προσεχείς μήνες. Με δεδο-
μένο ότι η ζήτηση παραμένει αυξα-
νόμενη, ειδικά στην Κίνα, αναμένε-
ται ενίσχυση μεσοπρόθεσμα των τι-
μών. 
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