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Παρά το γεγονός ότι ο
κορονοϊός προκάλεσε
αλλαγές στις διατροφικές
συνήθειες των Ελλήνων,
αρκετά είναι τα προϊόντα
που συνδέονται με την
κουλτούρα του τόπου
εξακολουθούν να παίζουν
σημαντικό ρόλο στο
τραπέζι των καταναλωτών. 

Εν μέσω πανδημίας μάλιστα
προϊόντα όπως το μέλι αποτε-
λούν μέρος του διαιτολογίου των
Ελλήνων. Οι ευεργετικές ιδιότη-

τες του μελιού για την υγεία είναι
γνωστές από την αρχαιότητα. Θε-
ωρείται ότι θωρακίζει τον οργανι-
σμό απέναντι σε διάφορους ιούς,
βοηθώντας στη δημιουργία ενός
ισχυρού ανοσοποιητικού συστή-
ματος. Πολλά είναι πλέον τα σού-
περ μάρκετ που τοποθετούν ελ-
ληνικά παραδοσιακά προϊόντα
στα ράφια τους, μεταξύ των οποί-
ων το μέλι αποτελεί μια σταθερή
πρόταση για τους πελάτες τους.
Οι επιχειρήσεις αυτές φαίνεται
να δικαιώθηκαν εν μέσω κορο-
νοϊού, καθώς η καταναλωτές,
εξαιτίας της καραντίνας, έκαναν
«στροφή» προς τα ελληνικά μέ-

λια. Παράλληλα τα προϊόντα από
ελληνικούς ξηρούς καρπούς,
όπως το φιστικοβούτυρο ή το
αμυγδαλοβούτυρο έχουν ενι-
σχύσει την θέση τους στην αγορά
κατά την περίοδο της πανδημίας
καθώς θεωρούνται πιο ποιοτικά
από το αγοραστικό κοινό. Πλέον
είναι διαθέσιμη και μια μεγάλη
γκάμα σε ελληνικές επιλογές
αλειμμάτων, όπως μαρμελάδες
που παράγονται από 100% φρού-
το και μειωμένη ζάχαρη, ενώ το
ταχίνι προτιμάται σταθερά από
ένα σημαντικό μέρος του κατανα-
λωτικού κοινού. 
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Σταθερή αξία για τους
καταναλωτές το ελληνικό μέλι



Το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας από τις 22 Μαρτίου, με
πρώτα απ’ όλα το λιανικό εμπόριο, εξετάζει η κυβέρνηση, αν και
υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις για την πορεία της
επιδημιολογικής κατάστασης. 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα“το
βασικό μας σενάριο είναι ότι από τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να λειτουργεί με μια
κανονικότητα η οικονομία. Ωστόσο έχουμε εναλλακτικά σενάρια, ώστε να σταθμίζουμε τα
ταμειακά μας διαθέσιμα για τη στήριξη που θα
πρέπει να παρέχουμε”. Ο υπουργός Οικονο-
μικών για ακόμη μία φορά μίλησε για στήριξη
της κοινωνίας όσο χρειαστεί, αλλά έσπευσε
να βάλει και ένα... φρένο, καθώς “όσο παρα-
τείνεται η κατάσταση, τόσο μειώνεται και η
δυνατότητα για όσο το δυνατό μεγαλύτερη
κάλυψη των υφιστάμενων απωλειών”. Άλλω-
στε η πορεία του προϋπολογισμού, παρά το
γεγονός ότι δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για πρωτογενή πλεονάσματα, δεν αφήνει και πολλά
περιθώρια για την πλήρη κάλυψη των πληττόμενων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. 

Βαριές απώλειες
Το κλείσιμο του λιανεμπορίου κοστίζει στην οικονομία 200-250 εκατ. ευρώ εβδομαδι-

αίως, ενώ οι 2 εβδομάδες που πέρασαν με lockdown κόστισαν σε δαπάνες και μείωση φό-
ρων 1,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τα 520 εκατ. ευρώ αφορούν
στο λιανεμπόριο, ενώ συνολικά οι απώλειες σε μηνιαία βάση ανέρχονται σε 3 δισ. ευρώ για
ένα μήνα, εκ των οποίων τα 750 εκατ. σχετίζονται με το λιανεμπόριο. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, “αν αρχίσει από τον Μάρτιο η επανεκκίνηση,
τότε θα είμαστε πιο κοντά στους στόχους του προϋπολογισμού”. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
πρωτογενές έλλειμμα θα είναι υψηλότερο κατά 4 δισ. ευρώ μόνο και μόνο από τα νέα μέτρα
στήριξης, τα οποία θα φτάσουν στα 11,6 δισ. ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών δεν σκέφτε-
ται να προχωρήσει σε αναθεώρηση του προϋπολογισμού, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη
επαρκή δεδομένα για το 2021 και το οικονομικό επιτελείο περιμένει να διαπιστώσει την
επανεκκίνηση της οικονομίας από το β΄ δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. 

Καλύτερη αφετηρία
Η μικρότερη ύφεση του 2020, δίνει ένα πολύ καλό “ριμπάουντ” στο 2021, ωστόσο, η

παράταση των μέτρων στήριξης, προσθέτει νέα βάρη στον προϋπολογισμό, σε συνθήκες
μειωμένων εσόδων. Ως προς τα μέσα στήριξης, το 2020, δαπανήθηκαν περίπου 20 δισ. ευ-
ρώ, ενώ πολύτιμο στήριγμα για την οικονομία θα αποτελέσει η εκταμίευση των πόρων από
το Ταμείο Ανάκαμψης, αργότερα μέσα στη χρονιά. Σημειώνεται ότι φέτος αναμένεται να
εισρεύσουν στη χώρα περίπου 5,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο, τα οποία θα διοχετευτούν κυ-
ρίως σε κλάδους με υψηλό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, όπως τα έργα υποδομής, η
ενέργεια και η εξωστρέφεια. Πάντως, το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι η περίο-
δος από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, καθώς αναμένεται εντυπωσιακή ανάκαμψη του του-
ρισμού, μέσα και από τη νέα πραγματικότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού, αλλά και τη
θετική εικόνα που έχει η Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον. 

Στη σημερινή εποχή, το μέ-
λι δεν αποτελείμόνο μία
από τις πιο νόστιμες και υγι-
εινές τροφές της φύσης αλ-
λά και μια σταθερή επιλογή
στο τραπέζι των Ελλήνων
καταναλωτών, που εν μέσω
πανδημίας αύξησαν την κα-
τανάλωσή του προκειμένου
να θωρακίσουν τον οργανι-
σμό τους.

Θύμιος Κτενίδης 
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από το lockdown
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Ποια είναι τα επόμενα βήματα 
για τη στήριξη των επιχειρήσεων 

Οικονομική στήριξη προς τις
επιχειρήσεις με άλλο μείγμα αλλά
και αρκετές... εκπτώσεις,
δρομολογεί η κυβέρνηση,
παρεμβαίνοντας στοχευμένα και
έχοντας σε πρώτο πλάνο τους
κλάδους της Εστίασης και του
Λιανεμπορίου. 

Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει τα επόμε-
να βήματα για τις επιχειρήσεις, με έμφαση στην
επιδότηση πάγιων δαπανών, το πρόγραμμα “Γέ-
φυρα 2” με επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρη-
ματικών δανείων και την Επιστρεπτέα Προκατα-
βολή 7. Τα νέα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που
θα επιστρατευθούν θα βγάζουν πολλούς εκτός,
καθώς η στήριξη όχι απλώς δεν θα είναι οριζόν-
τια αλλά θα είναι απολύτως εστιασμένη στις πε-
ριπτώσεις εκείνες που βρίσκονται στο «βαθύ»
κόκκινο και αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους
κινδύνους για τη βιωσιμότητά τους, χωρίς σε κα-
μία περίπτωση να αναπληρώνεται η ζημία που
έχουν υποστεί. To νέο μοντέλο ενισχύσεων και
κινήτρων σε επιχειρήσεις θα γίνει με κριτήρια
την πτώση του τζίρου αλλά και το συνολικό προ-
φίλ της κάθε επιχείρησης και επαγγελματία.

“Κόφτες”

Το νέο μοντέλο με τους κόφτες, έχει ήδη δια-
φανεί από τις αποφάσεις για την 6η φάση της Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής, αλλά και τις αναστο-
λές συμβάσεων Μαρτίου, όπου ως κριτήριο τέ-
θηκε ο τζίρος του 2020 με αποτέλεσμα τον απο-
κλεισμό χιλιάδων επιχειρήσεων.

Αναφορικά με την επιστρεπτέα 7, η παράτα-
ση του lockdown θα είναι αυτή που θα προσδιο-

ρίσει το καθεστώς βάσει του οποίου δοθεί το 1
δισ. ευρώ που προορίζεται ως κρατική ενίσχυση.
Το βασικό πρόβλημα για το οικονομικό επιτελείο
είναι ποια θα είναι η περίοδος αναφοράς βάσει
της οποίας θα υπολογιστεί η μείωση του τζίρου.
Ως εκ τούτου η ουσιαστική αλλαγή που φημολο-
γείται ότι ετοιμάζεται για την 7η επιστρεπτέα είναι
ότι για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες
που υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος θα
ληφθεί υπόψη η μείωση του τζίρου του α΄ τριμή-
νου του 2021. Σύμφωνα με το οικονομικό επιτε-
λείο, λόγω της χρονικής επέκτασης της πανδη-
μίας η σύγκριση του τζίρου δεν θα γίνει με τον
τίζρο του 2020 αλλά με αυτόν του 2019. 

Νέα κριτήρια

Τα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων
θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Με βάση
των αριθμό των αιτήσεων και τα χαρακτηριστικά
των αιτούντων, θα οριστεί ο μαθηματικός τύπος
με τον οποίο θα κριθεί εάν και ποιο ποσό δι-
καιούνται επιχειρήσεις και επιτηδευματίες ενώ
αφαιρείται το ποσό που τυχόν έλαβε ο επιχειρη-
ματίας από τον 6ο κύκλο της επιστρεπτέας προ-
καταβολής.

Επίσης το 50% του ποσού δεν θα επιστρέφε-
ται, όπως άλλωστε ισχύει από τον δ’ κύκλο και
μετά, με την προϋπόθεση της διατήρησης της
απασχόλησης μέχρι τον Αύγουστο του 2021.
Επίσης σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής σενάρια το
υπόλοιπο 50% θα επιστρέφεται από τους επαγ-
γελματίες σε 72 αν όχι και περισσότερες δόσεις.
Εκτιμάται ότι οι αιτήσεις στην πλατφόρμα myBu-
sinessSupport της ΑΑΔΕ θα ξεκινήσουν μετά τις
15 Μαρτίου, ενώ οι πληρωμές προγραμματίζεται
να πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο.

INFO
Στοχευμένες
ενισχύσεις στις
επιχειρήσεις αλλά
και... εκπτώσεις 
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Gaea: Αγορές πρώτων υλών 
απευθείας από τους παραγωγούς

Στην αγορά των πρώτων υλών που
χρησιμοποιεί στα προϊόντα της,
κατευθείαν από τους παραγωγούς,
προχωρά η Gaea. Πρόκειται για μία
ενέργεια που -προς το παρόν-
εφαρμόζεται πιλοτικά, σύμφωνα με τον
διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας,
Thomas Brinkmann.

Τ αυτόχρονα εξετάζει το ενδεχόμενο να ενι-
σχύσει τις απευθείας συνεργασίες με συνε-
ταιρισμούς στο μέλλον, καθώς επί του πα-

ρόντος προμηθεύεται κατά κύριο λόγο τα προϊόντα
της από συνεργάτες της. 

«Η έναρξη συνεργασίας απευθείας με τους πα-
ραγωγούς εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης
επιδίωξής μας να επιτύχουμε τα ποιοτικά κριτήρια
που μας ζητούν οι πελάτες μας. Θεωρούμε καλό να
ενημερώνουμε και τους αγρότες επομένως για τα
κριτήρια αυτά, καθώς όσο πιο άμεση είναι η επαφή
με τους παραγωγούς, τόσο πιο άμεση μπορεί να εί-
ναι η παρέμβαση από πλευράς μας σε θέματα ποι-
ότητας. Είναι γεγονός πλέον ότι ο καταναλωτής για
να μπορεί να πληρώνει την υπεραξία που προκύ-
πτει στο λάδι, ζητάει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,
κάτι που συχνά δυσκολευόμαστε να πετύχουμε.

Βρισκόμαστε συχνά αντιμέτωποι με την απόρρι-
ψη σεβαστών ποσοτήτων πρώτης ύλης, δεδομένου
ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν πληρούν τα ποι-
οτικά κριτήρια που έχουμε θέσει», εξηγεί ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Gaea. 

Η συγκεκριμένη κίνηση έχει ξεκινήσει ήδη να

υλοποιείται σε συνεργασία με τους παραγωγούς
του Αγρινίου, περιοχή όπου βρίσκονται οι παραγω-
γικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, αλλά και μεμο-
νωμένα στην Πελοπόννησο.

Το 85% του τζίρου από 
τις διεθνείς πωλήσεις

H εταιρεία αποκομίζει το 85% του κύκλου ερ-
γασιών της από τις εξαγωγές. «Στη διάρκεια του
2020 παρουσιάσαμε αρκετά σημαντική ανάπτυξη
σε αγορές όπως η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η
Νορβηγία», σημειώνει ο κύριος Brinkmann. «Αντι-
μετωπίσαμε ωστόσο πιέσεις στην Ελλάδα, δεδομέ-
νου ότι μεγάλος πελάτης μας είναι τα αεροδρόμια.
Έτσι, παρά το γεγονός ότι υπήρξε αυξημένη ζήτηση
από τα σούπερ μάρκετ, δεν καταφέραμε να εξισορ-
ροπήσουμε τη συγκεκριμένη απώλεια από την λια-
νική των αεροδρομίων».

Οι επενδύσεις

Στον τομέα των επενδύσεων η επιχείρηση ολο-
κλήρωσε στη διάρκεια του περασμένου καλοκαιρι-
ού, προγραμματισμένες ενέργειες αναβάθμισης
στο εργοστάσιό της, ύψους 700 χιλ. ευρώ. Στο πρό-
γραμμα είναι επίσης η υλοποίηση επενδύσεων και
σε μηχανολογικό εξοπλισμό, σε χώρους αποθή-
κευσης και δεξαμενές που θα προσφέρουν μεγα-
λύτερη χωρητικότητα για το λάδι που παράγεται. Το
ύψος των συγκεκριμένων επενδύσεων θα ανέλθει
σε περίπου 1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων αποθήκες
και δεξαμενές θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του
πρώτου εξαμήνου και ο μηχανολογικός εξοπλι-
σμός εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2021. 

INFO
85% του τζίρου 
από τις εξαγωγές
Γερμανιά, Νορβηγιά,
Μεγάλη Βρετανία: οι
κύριες αγορές
δραστηριοποίησης
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Η Lidl Ελλάς προχώρησε
πρόσφατα στην υπογραφή της
χάρτας διαφορετικότητας (Di-
versityCharter), μία πρωτοβου-
λία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την προώθηση των ίσων ευ-
καιριών και της διαφορετικότη-
τας σε κάθε εργασιακό περιβάλ-
λον του ελληνικού επιχειρείν.

Η Νικολέττα Κολομπούρδα,
Μέλος Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναμικού της Lidl Ελλάς, δή-
λωσε σχετικά: «Για εμάς στη Lidl
Ελλάς, η ίση αντιμετώπιση όλων
είναι ανέκαθεν ενσωματωμένη
στην κουλτούρα μας. Κάθε εί-
δους διάκριση ήταν και είναι κάτι
ανεπιθύμητο για εμάς. Δίναμε,
δίνουμε και θα συνεχίσουμε να
δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε
όλους. Υπάρχουν ιστορίες αν-
θρώπων σε όλα τα επίπεδα της
εταιρείας μας που το επιβεβαι-
ώνουν».

Υπογραφή της χάρτας διαφορετικότητας από την Lidl Ελλάς

Επιμελητήριο Ιωαννίνων: 
Παράταση για τα σχολικά κυλικεία

Με επιστολή του προς τους δημάρχους του νομού Ιωαννίνων, αντιδημάρχους
και προέδρους δημοτικών συμβουλίων και κοινοποίηση σε συναρμόδια υπουργεία,
το Επιμελητήριο Ιωαννίνων ζητάει να παραταθούν οι μισθώσεις των σχολικών κυλι-
κείων στο νομό.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Δημήτρης Δημητρίου, τονίζει στην επιστολή, ότι
το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα «θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να προχωρήσετε
σε λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης τουλάχιστον για τα επόμενα δυο έτη».

Επιμελητήριο Εύβοιας: 
Διάλογος με τις 
Ευβοϊκές επιχειρήσεις

Κοινό διάλογο ανοίγει το Επιμελητήριο Εύ-
βοιας με τις Ευβοϊκές επιχειρήσεις για την στήρι-
ξη τους εν μέσω του κορονοϊού. Το Επιμελητή-
ριο Εύβοιας καλεί τους επιχειρηματίες να συμ-
μετέχουν σε ένα ερωτηματολόγιο ώστε να υπάρ-
χει μία ολοκληρωμένη θέση για την αντιμετώπι-
ση των επιπτώσεων της πανδημίας.



«Εδώ και τώρα άνοιγμα των
καταστημάτων, γιατί διαφορετικά
οδηγούμαστε σε δονήσεις πολ-
λών ρίχτερ στην οικονομία» υπο-
γραμμίζει σε δήλωσή του ο πρό-
εδρος του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Αθηνών, Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου.

«Αν δεν ανοίξει το ταχύτερο
δυνατό η οικονομική δραστηριό-
τητα και δεν ληφθούν έκτακτα
μέτρα, όπως το «κούρεμα» οφει-
λών που δημιουργήθηκαν μέσα
στην πανδημία και η αποπληρω-
μή των υποχρεώσεων σε πολλές
δόσεις, δεν υπάρχει καμία πιθα-
νότητα να αποφύγουμε περίπου
200.000 «λουκέτα» τα οποία θα
προκαλέσουν νέα έκρηξη της
ανεργίας και ακόμα πιο ασφυκτι-
κή πίεση της κοινωνίας. Θα μιλά-
με δηλαδή για μία οικονομική
λαίλαπα άνευ προηγουμένου»,
αναφέρει μεταξύ άλλων. 

ΕΛΟΠΥ: Σε κίνδυνο η ανάπτυξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Εδώ και τώρα άνοιγμα των καταστημάτων

Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η Ελληνική
Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ)
για την καθυστέρηση που παρατηρείται σε σχέση με
δύο κρίσιμα για την εξέλιξη και την ανάπτυξη του κλά-
δου ζητήματα: Το χωροταξικό και τη χρηματοδοτική
ενίσχυση από ευρωπαϊκούς πόρους.

Αναφορικά με το πρώτο, σε ανακοίνωσή της η
ΕΛΟΠΥ τονίζει ότι είναι επιβεβλημένη η οριστική δι-
ευθέτηση του ζητήματος των οργανωμένων περιο-
χών ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, των λεγομένων
ΠΟΑΥ. 

Όσον αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση, η
ΕΛΟΠΥ υπογραμμίζει ότι παρά τις πιέσεις που δέχεται
ο κλάδος εξαιτίας της πανδημίας, οι εταιρείες-μέλη
της ΕΛΟΠΥ εξακολουθούν να λειτουργούν απρόσκο-
πτα, χάρη στις υποδομές και στις διαδικασίες τους,
προσηλωμένες στο επιχειρηματικό τους όραμα.
Όμως, η προσπάθεια αυτή χρειάζεται και την απαραί-
τητη υποστήριξη. Το βασικό διαθέσιμο εργαλείο ενί-
σχυσης προς αυτή την κατεύθυνση, το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2014-2020, της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, παρουσιάζει πολύ χαμηλή απορρο-
φητικότητα ούτως ή άλλως, ενώ ταυτόχρονα οι πόροι
του δεν αξιοποιήθηκαν ούτε κατ' ελάχιστον για να
ανακουφιστούν οι επιχειρήσεις του κλάδου από τις
συνέπειες της πανδημίας. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως
εφικτό, με βάση τη σχετική ευελιξία που προσέφερε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χώρες της Ε.Ε.

8



9

Ένα φρέσκο κατσικίσιο πλήρες γάλα είναι διαθέσι-
μο στα ψυγεία από την εταιρεία Φάρμα Κουκάκη. Πρό-
κειται για ένα προϊόν με διάρκεια ζωής 7 ημέρες, με
όλα τα θρεπτικά συστατικά του αναλλοίωτα. Το γάλα
είναι μία από τις σημαντικότερες τροφές για ενήλικες
και κυρίως για παιδιά. Προσφέρει βιταμίνες Α και D,
πρωτεΐνες, μεταλλικά στοιχεία, κάλιο και φώσφορο.
Θεωρείται η σημαντικότερη πηγή ασβεστίου και βοη-
θά στη σωστή λειτουργία του οργανισμού.Αποτελεί
μια εύπεπτη και υγιεινή πρόταση για όλη την οικογέ-
νεια, με την κορυφαία ποιότητα της Φάρμα Κουκάκη.
Είναι 100% ελληνικό γάλα, παστεριωμένο και ομογε-
νοποιημένο, σε υγιεινή διάφανη συσκευασία PET του
1lt. 

Η Φάρμα Κουκάκη ιδρύθηκε το 2001 και έχει έδρα
τους Κάτω Αποστόλους του Κιλκίς. Το 2009, η ταχύτα-
τη ανάπτυξη της οδήγησε σε δημιουργία υπερσύγχρο-
νου εργοστασίου, πάντα στο απόλυτα φυσικό περιβάλ-
λον του κάμπου των Κάτω Αποστόλων, για την παρα-
γωγή υψηλής ποιότητας γαλακτοκομικών προϊόντων
με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και σύμ-
φωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης.

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙ-
ΚΑ ΜΑΣ» από το 2020 πληρώντας τα ποσοτικά και τα
ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.

Επετειακό κρασί «Παράγκα Revolution»

Φρέσκο Κατσικίσιο Γάλα από τη Φάρμα Κουκάκη

Έχουν περάσει 21 χρόνια από τότε που το Κτήμα Κυρ-Γιάννη λανσάρισε το κρασί «Παράγκα» στην Ελληνική αγορά. Σήμερα,
πρόκειται για ένα κρασί που έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο δημοφιλείς ετικέτες του Κτήματος, με παρουσία σε χιλιάδες ση-
μεία πώλησης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μετά από 21 σοδειές επιτυχημένης κυκλοφορίας, το Κτήμα Κυρ-Γιάννη κυκλοφορεί
ένα νέο, επετειακό προϊόν, προς τιμήν όλων εκείνων που επιλέγουν την «Παράγκα» όλα αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για το κρασί
«Παράγκα Revolution» εσοδείας 2019, ένα εξαιρετικό blend Syrah και Cabernet Sauvignon, από επιλεγμένους αμπελώνες της
Βόρειας Ελλάδας. Μια premium έκδοση που επισφραγίζει τη μακροχρόνια σχέση της «Παράγκας» με τον καταναλωτή. Το επε-
τειακό κρασί «Παράγκα Revolution» θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό φιαλών.



Παρθένο Σησαμέλαιο από την εταιρεία Χαΐτογλου

Νέα Βίκος Cola Zero Sugar

Το Παρθένο Σησαμέλαιο της
εταιρείας Χαΐτογλου είναι λάδι υψη-
λής διατροφικής αξίας και εξαιρετι-
κής γεύσης. Μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί κανονικά στη μαγειρική και τη
ζαχαροπλαστική. Καταναλώνεται
ωμό στις σαλάτες, αφού αντιμάχεται
την πικράδα των πράσινων λαχανι-
κών, το λεπτό άρωμά του ταιριάζει με
τα λευκά λαχανικά και ταυτόχρονα
προσφέρει ελαφρά τη γεύση του ση-
σαμιού. Χρησιμοποιείται για μαρινά-
ρισμα σε λευκά κρέατα (κοτόπουλο,
χοιρινό) ή οστρακόδερμα (γαρίδες,
καραβίδες, αστακούς, καβούρια). Σε
ζύμες και σε παρασκευές ζαχαρο-
πλαστικής όπου συμμετέχουν ξηροί
καρποί, αφού προσφέρει την ευχά-
ριστη γεύση του σησαμιού και ενι-
σχύει τα αρώματα των υπολοίπων
υλικών. Τέλος, αξίζει να δοκιμαστεί
στα τηγανιτά, αφού διαθέτει μοναδι-
κή αντοχή, δηλαδή δεν καίγεται και
δεν καπνίζει και προσδίδει στο τηγα-
νισμένο προϊόν τραγανή επιδερμίδα
και ξεχωριστό άρωμα.
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Υποδεχόμαστε τη νέα Βίκος Cola Zero
Sugar, την πρώτη ελληνική cola με μηδέν
ζάχαρη και, βέβαια, τη μόνη Cola Zero Su-
gar με φυσικό μεταλλικό νερό και αποκλει-
στική συνταγή! H αγαπημένη και πολυβρα-
βευμένη ελληνική εταιρεία Βίκος φέρνει
μία μοναδική πρόταση εμπλουτίζοντας την
οικογένεια των αναψυκτικών της! Ολοκλη-
ρώνοντας δύο χρόνια ενδελεχούς έρευ-
νας και ανάπτυξης R&D, η Βίκος καινοτο-
μεί με τη Βίκος Cola Zero Sugar! Ένα προ-
ϊόν υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, μο-
ναδικό στη σύστασή του και εκπληκτικό στη
γεύση του! Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες
του καταναλωτικού κοινού αλλά και τις
σύγχρονες διατροφικές τάσεις, η εταιρία
Βίκος με δημιουργικότητα και έμπνευση,
επανέρχεται με μία πρόταση αναψυκτικού
ελληνική και φυσική! Το ασύγκριτο πλεο-
νέκτημα της Βίκος Cola Zero Sugar που την
καθιστά μοναδική στην αγορά είναι τα βα-
σικά της συστατικά: το Φυσικό Μεταλλικό
Νερό το οποίο δεν επιδέχεται καμία απολύ-
τως επεξεργασία και το φυσικό διοξείδιο
του άνθρακα πηγής!
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Η ΚΥΚΝΟS, η πρώτη κονσερ-
βοποιία στην Ελλάδα και μια από
τις παλιότερες στην Ευρώπη, πα-
ραμένει διαχρονικά πρωτοπορια-
κή και προσφέρει προϊόντα υψη-
λής ποιότητας και διατροφικής
αξίας. Εδώ και πάνω από εκατό
χρόνια, η παραγωγή ασφαλών
προϊόντων, η ανθρωποκεντρική
φιλοσοφία, η αίσθηση εταιρικής
ευθύνης και η καινοτομία αποτε-
λούν σταθερές αξίες για την εται-
ρεία. Τα προϊόντα της ΚΥΚΝΟS άλ-
λωστε αναγνωρίζονται εντός κι
εκτός Ελλάδας έχοντας κερδίσει
διεθνείς διακρίσεις ποιότητας και
καινοτομίας. Στην αγορά είναι δια-
θέσιμη από την εταιρεία και μια
σάλτσα για πίτσα σε μεταλλική συ-
σκευασία των 400 γραμμαρίων με
πλαστικό καπάκι και εύκολο
άνοιγμα. Το προϊόν δεν περιέχει
γλουτένη και μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί και για παρασκευές ζυμα-
ρικών.

Μίγματα μπαχαρικών Captain’s Mix

Σάλτσα για πίτσα ΚΥΚΝΟΣ

Η Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε. με εμπειρία 80 χρόνων στο χώρο του μπαχαρικού
δημιούργησε μια σειρά 100% φυσικών, ειδικά μελετημένων μιγμάτων μπαχα-
ρικών για τους λάτρεις των ιδιαίτερων γευστικών συνδυασμών. Κάθε ένα από
τα 18 διαφορετικά μίγματα Captain’s Mix είναι ειδικά μελετημένο για συγκε-
κριμένο φαγητό όπως κοτόπουλο, μπιφτέκι, μπάρμπεκιου, κρέας κατσαρό-
λας, ψάρι ψητό ή βραστό, αρνί ψητό, κεφτέδες, γκρίλ, ομελέτα, φρικασέ, χοιρι-
νό, τζατζίκι, σάλτσα Μπολονέζ, σάλτσα Ναπολιτέν, πίτσα κ.α. Ο ιδανικός συν-
δυασμός των φυσικών συστατικών τους έχει ως αποτέλεσμα κάθε φαγητό να
αποκτά ξεχωριστή γεύση και νοστιμιά. Οι μίξεις μπαχαρικών εναρμονισμένες
πλήρως στις συνθήκες και απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής αλλά με το
μυστικό της γεύσης της “γιαγιάς” , προσφέρουν συντομία χρόνου, μοντέρνο
τρόπο επιτυχούς μαγειρέματος, ειδίκευση και σίγουρη γευστική επιτυχία.

Αβγά Αχυρώνα
Καλαμπόκι από
την εταιρεία Βλαχάκη

Τα Αβγά Αχυρώνα από κότες ταϊσμένες
με καλαμπόκι δημιουργήθηκαν από την εται-
ρεία Βλαχάκη για να προσφέρουν την αυθεν-
τική παραδοσιακή γεύση και το άρωμα της
ελληνικής γης. Αυτά τα αβγά παράγονται από
κότες που ζουν και μεγαλώνουν ελεύθερες
στους αχυρώνες (τα παραδοσιακά κοτέτσια)
και τρέφονται όπως τον παλιό καιρό κυρίως
με καλαμπόκι. Είναι διαθέσιμα στην αγορά σε
συσκευασίες των 6 αυγών μεσαίου μεγέ-
θους.




