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Ι στορικό ρεκόρ σημείωσαν
οι εξαγωγές αγγουριών και
μανταρινιών σύμφωνα με

στοιχεία του Συνδέσμου Ελλη-
νικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής,
Διακίνησης Φρούτων Λαχανι-
κών και Χυμών INCOFRUIT-
HELLAS. Από την αρχή του τρέ-
χοντος έτους έως και σήμερα οι
εξαγωγές αγγουριών ανήλθαν
σε 45.962 τόνους, ενώ πέρυσι
το ίδιο διάστημα είχαν εξαχθεί
συνολικά 35.795 τόνοι. Σε ό,τι
αφορά τα μανταρίνια, οι εξαγω-
γές που έχουν καταγραφεί από

την αρχή του τρέχοντος έτους
έως σήμερα ανέρχονται σε
134.964 τόνους έναντι των
116.436 τόνων το ίδιο περσυνό
διάστημα. Σε θετικό έδαφος κι-
νούνται και οι αποστολές τομά-
τας σε χώρες του εξωτερικού οι
οποίες έφτασαν τους 22.761 τό-
νους έναντι των 18.132 τόνων
το 2020. Με αυξητικούς ρυθ-
μούς συνεχίζονται οι εξαγωγές
φράουλας καθώς από την αρχή
του 2021 έως και σήμερα, κατα-
γράφηκαν εξαγωγές 44.577 τό-
νων έναντι των 34.244 τόνων.

αντίστοιχα πέρυσι. Αύξηση
8,4% σημειώθηκαν στις εξαγω-
γές μήλων καθώς οι αποστολές
προς χώρες του εξωτερικών
από την αρχή του έτους έως σή-
μερα έφτασαν τους 73.109 τό-
νους έναντι των 67.422 τόνων
το ίδιο διάστημα του 2020. Τέ-
λος, μικρή πτώση -2,3% σημει-
ώθηκε στις εξαγωγές ακτινι-
δίων οι οποίες από την αρχή
τους τρέχοντος έτους έως τις 7
Μαΐου έφτασαν τους 1645.389
έναντι των 168.306 τόνων του
2020.
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Εξαγωγές «ρεκόρ» για αγγούρια και μανταρίνια



Στα 109,3 εκατ. ευρώ από
158,5 εκατ. ευρώ το 2019
υποχώρησε ο κύκλος
εργασιών της Ολυμπιακής
Ζυθοποιίας το 2020.
Παράλληλα οι καθαρές
πωλήσεις (μετά την
αφαίρεση του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης)
διαμορφώθηκαν σε 71,5
εκατ. ευρώ από 104,7 εκατ.
ευρώ αντίστοιχα. Επίσης η
εταιρεία έγραψε καθαρές
ζημιές μετά από φόρους 9,4
εκατ. ευρώ από κέρδη μετά
από φόρους 1,683 εκατ.
ευρώ το 2019.

Ε ίναι προφανές ότι το «απαγο-
ρευτικό» στην οικονομία και
κυρίως η κατάρρευση της βιο-

μηχανίας του ελεύθερου με τον κλά-
δο HORECA να έχει ουσιαστικά «μη-
δενίσει» της δραστηριότητά του εδώ
και μήνες έχει επηρεάσει καταλυτικά
την εικόνα της ΟΖ.

Πάντως με βάση όσα αναφέρονται
στις οικονομικές καταστάσεις  «δεδο-
μένου ότι η βιομηχανία ποτών είναι
ανθεκτική και οι όγκοι έχουν μετα-
φερθεί σε κάποιο βαθμό από το χον-
δρεμπόριο στο κανάλι του λιανεμπο-
ρίου, αναμένεται ότι θα μεταφερθούν
πίσω στο χονδρεμπόριο και τα κέρδη
θα επιστρέψουν στο επίπεδο πριν από
την πανδημία. Ο αναμενόμενος χρό-
νος και η ταχύτητα της ανάκαμψης
εξαρτώνται από την έκταση των συνε-
χιζόμενων κρατικών περιορισμών,
καθώς και από τη συμπεριφορά των
καταναλωτών».

Οι μειώσεις στις πωλήσεις
Είναι ενδεικτικό ότι ο όγκος πωλή-

σεων της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας εμ-
φάνισε μείωση κατά 9% συμπεριλαμ-
βανομένων των πωλήσεων προς το
εξωτερικό, ενώ ο όγκος πωλήσεων
της εγχώριας αγοράς μειώθηκε κατά
26%, ποσοστό αντίστοιχο με τη συνο-
λική πτώση της εγχώριας αγοράς ζύ-
θου.

Πάντως η τάση για ελληνικά σήμα-
τα έδειξε και εν μέσω μια δύσκολης
κατάστασης ότι είναι πλέον κυρίαρχη,

ειδικά, βέβαια, στις εξαγωγές που αν-
τιπροσωπεύουν το 9,5% της παραγω-
γής της εταιρείας. Ειδικά τα ελληνικά
σήματα Mythos και FIX Hellas, αύξη-
σαν το μερίδιό τους στο συνολικό όγ-
κο πωλήσεων. Μάλιστα η FIX ήδη με
λανσάρισμα μιας νέας σειρά συ-
σκευασιών και πρόγραμμα προσφο-
ρών σε σούπερ μάρκετ στην εσωτερι-
κή αγορά επιχειρεί δυναμική πορεία
εν όψει καλοκαιριού.

Οι επενδύσεις
Παρόλη την κρίση η Ολυμπιακή

Ζυθοποιία προχώρησε σε επενδύσεις
ύψους 3,5 εκατ. ευρώ σε εξοπλισμό
για τον εκσυγχρονισμό των παραγω-
γικών της μονάδων, ειδικά στις υπο-
δομές που αφορούν στην ενίσχυση
της γραμμής στη συσκευασία του κου-
τιού. Επενδύσεις γίνονται επίσης στα
συστήματα της εταιρείας καθώς και σε
εξοπλισμό σχετικά με την υγεία και
ασφάλεια σε όλες τις εγκαταστάσεις.
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INFO
18 εμπορικά σήματα
περιλαμβάνει το
χαρτοφυλάκιο της
εταιρείας

Δύο είναι οι ιδιόκτητες
παραγωγικές μονάδες της

Ιστορικό ρεκόρ σημείωσαν
οι εξαγωγές αγγουριών και
μανταρινιών σύμφωνα με
στοιχεία του Συνδέσμου Ελ-
ληνικών Επιχειρήσεων
Εξαγωγής, Διακίνησης
Φρούτων Λαχανικών και
Χυμών INCOFRUIT-HEL-
LAS.

Θύμιος Κτενίδης 



«Επιστροφή» της άδειας στην
Όμηρος για τη φέτα Π.Ο.Π.

Δημοσιεύθηκε το πόρισμα του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ για τη φέτα, σε συνέχεια
της διερεύνησης των στοιχείων που
προέκυψαν από τους ελέγχους των
κλιμακίων του οργανισμού για τη
διακίνηση στην αγορά της Γερμανίας
προϊόντων με την ένδειξη “ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.” από την γαλακτοβιομηχανία
Όμηρος.

Ο ι έλεγχοι διεξήχθησαν με βάση τις προβλέ-
ψεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για
τα προϊόντα ΠΟΠ, καθώς και για τη νόμιμη

χρήση των ειδών γάλακτος στα διάφορα γαλακτοκο-
μικά προϊόντα (Έλεγχος Ισοζυγίων Γάλακτος). Τα ευ-
ρήματα των ελέγχων αφορούν σε προϊόν που δεν
πληρούσε τις προδιαγραφές αναγνώρισης του, λόγω
ανίχνευσης καζεϊνών αγελαδινού γάλακτος σε αυτό,
απεστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ
με εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων-
προστίμων.

Η... επιστροφή της άδειας

Με δεδομένο ότι η επιχείρηση προέβη σε όλες
τις υποδειχθείσες διορθωτικές ενέργειες, σε συν-
δυασμό με το γεγονός ότι δεν ήταν υπότροπος, με
βάση τα άρθρα 12 & 13 της Κ.Υ.Α. 261611/2007, ο
οργανισμός προχωρά στην άρση της προσωρινής
ανάκλησης της πιστοποίησης, σε ό,τι αφορά στην
παραγωγή, συσκευασία και εμπορία του φέτας
ΠΟΠ, με την προϋπόθεση της διενέργειας συνε-
χών αιφνιδιαστικών ελέγχων στην επιχείρηση, σε
τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστωθεί η

συνέχιση της τήρησης των δεσμεύσεών της.

Το πόρισμα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ αναφέρει
στο πόρισμα ότι τα ευρήματα απεστάλησαν:
1. Στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων, για μη ακριβή τήρηση των Μηνιαίων Δηλώσε-
ων Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών Γάλακτος, επειδή εν-
τοπίστηκαν λάθη στον κατάλογο των πρώτων υλών
που διατηρούσε για την παρασκευή του αγελαδινού
τυριού (ΚΥΑ 838/51008/2019).
2. Στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυ-
πιών και Παραβάσεων (ΚΥΑ 261611/2007, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει), αφού διαπιστώθηκαν:
Α. Παραγωγή και διακίνηση προϊόντος συμβατικής
«ΦΕΤΑΣ Π.Ο.Π.» (237.946 κιλά) και βιολογικής «ΦΕ-
ΤΑΣ Π.Ο.Π.» (184.147 κιλά) στα οποία είχε γίνει χρή-
ση αγελαδινού γάλακτος.
Β. Ενώ η επιχείρηση τελούσε σε καθεστώς προσωρι-
νής ανάκλησης πιστοποίησης (από 24.03.2021) διακί-
νησε προϊόν με την ένδειξη «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.» και ταυτό-
χρονα συνέχισε να το διαφημίζει στην ιστοσελίδα της.

Με δεδομένο ότι η Επιχείρηση προέβη σε όλες τις
υποδειχθείσες διορθωτικές ενέργειες, σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι δεν ήταν υπότροπος, με βάση τα άρ-
θρα 12 & 13 της Κ.Υ.Α. 261611/2007, ο Οργανισμός
προχωρά στην άρση της προσωρινής ανάκλησης της
πιστοποίησης, σε ό,τι αφορά στην παραγωγή, συ-
σκευασία και εμπορία του προϊόντος «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.,»
με την προϋπόθεση της διενέργειας συνεχών αιφνι-
διαστικών ελέγχων στην επιχείρηση, σε τακτικά χρο-
νικά διαστήματα, ώστε να διαπιστωθεί η συνέχιση της
τήρησης των δεσμεύσεών της.

INFO
Οι έλεγχοι θα
συνεχιστούν 
για τις
υπολειπόμενες
ανακληθείσες
ποσότητες από
τη Γερμανία
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Την διατήρηση του υποκαταστήμα-
τος της ALPHA BANK στην Κάρυστο,
ζητά το Επιμελητήριο Εύβοιας από την
Διοίκηση της Τράπεζας.

Το πλήρες αίτημα του Φορέα, που
υπογράφει ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου, Ιωάννης Γεροντίτης, αναφέρει
μεταξύ άλλων: “Η εν λόγω απόφαση
και η άστοχη προοπτική που αυτή επι-
βάλει, η εξυπηρέτηση δηλ. των κατοί-
κων της περιοχής Καρύστου να γίνεται
πλέον είτε από το Υποκατάστημα της
στο Αλιβέρι, είτε από αυτό στη Χαλκίδα,
αδιαφορεί πλήρως για την εξυπηρέτη-
ση 15.000 κατοίκων μόνιμου πληθυ-
σμού και πάνω από 30.000 το καλοκαί-
ρι. Αδιαφορεί πλήρως για ένα πολύ με-
γάλο τμήμα εξυπηρέτησης, το οποίο
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με
αυτοπρόσωπη παρουσία.

Επιπλέον αδιαφορεί προκλητικά,
για το γεγονός ότι το Υποκατάστημα της
Καρύστου έχει αποδεδειγμένη επί σει-
ρά ετών, καίρια συμβολή στην επιχει-
ρηματική και στην τουριστική ανάπτυξη
της περιοχής, αποτελώντας ένα κυ-
ρίαρχο παράγοντα για την ομαλότητα
της οικονομικής ζωής του τόπου...”.

Επιμελητήριο Εύβοιας: Το αίτημα στην ALPHA BANK

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Αλλαγή για την «bauma 2022»
Από τις 24 έως τις 30 Οκτωβρίου

του 2022 θα ανοίξει ξανά τις «πύλες»
της, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονά-
χου, η μεγαλύτερη Διεθνής Έκθεση
Δομικών Μηχανημάτων, Μηχανημά-
των Κατασκευής Δομικών Υλικών, Μη-
χανημάτων Εξόρυξης και Διάνοιξης
Τούνελ, Οχημάτων & Εξοπλισμού Κα-
τασκευαστικού Κλάδου, «bauma
2022».

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση,
η «bauma» διοργανώνεται κάθε τρία
χρόνια από τον Εκθεσιακό Οργανισμό
του Μονάχου, ο οποίος αντιπροσω-
πεύεται στην Ελλάδα και την Κύπρο
από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η «bauma 2022», ήταν αρχικώς
προγραμματισμένη για τις 04.-
10.04.2022, ωστόσο μεταφέρθηκε από
τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονά-
χου έξι μήνες αργότερα, παρά την υψη-
λή συμμετοχή, που σημείωνε σε εκθέ-
τες, λόγω της αβεβαιότητας, που επι-
κρατεί με την πανδημική κρίση.



Υποτροφία από τον Σκλαβενίτη
σε συνεργασία με το Deree

Μία πλήρη υποτροφία σε έναν νέο ή
μία νέα που επιθυμεί να ακολουθήσει
σπουδές στο Deree – The American
College of Greece προσφέρει η
αλυσίδα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης
Α.Ε., συμμετέχοντας έτσι στο ευρύ
πρόγραμμα υποτροφιών και
οικονομικής βοήθειας του
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, το
οποίο ξεπερνά τα 8 εκ. ευρώ ετησίως.

Η υποτροφία καλύπτει το 100% των διδά-
κτρων για πλήρη φοίτηση στο Deree, έχει
κριτήρια τόσο την επίδοση, όσο και την οι-

κονομική κατάσταση του/της υποψηφίου/ας, και
θα ισχύσει από το φθινοπωρινό εξάμηνο του 2021
έως το 2024.

Τα κριτήρια

Η περίοδος για την υποβολή των αιτήσεων θα
ανοίξει τον Μάιο του 2021. Πιο συγκεκριμένα, τα
κριτήρια για την κατάθεση υποψηφιότητας περι-
λαμβάνουν:

Ο ενδιαφερόμενος
-να πληροί όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής

και φοίτησης στο Deree
-να έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκ-

παίδευσή του σε ελληνικό λύκειο με γενικό μέσο
όρο άνω του 17 (ή αντίστοιχο)

-να επιδεικνύει τεκμηριωμένη οικονομική
ανάγκη

-να είναι ακαδημαϊκά υποσχόμενος/η
«Η πανδημία του Covid-19 μπορεί να άλλαξε το

παγκόσμιο τοπίο, ωστόσο το Κολλέγιο δεν την
άφησε να σταθεί εμπόδιο στην αποστολή της και

την αξία της εκπαίδευσης ενώ στέκεται ευγνώμον
για τη νέα αυτή συνεργασία με τα ελληνικά σούπερ
μάρκετ Σκλαβενίτης που προσφέρουν μία αχτίδα
ελπίδας σε φερέλπιδες νέους στην Ελλάδα τη δύ-
σκολη αυτή περίοδο που διανύουμε».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη δυνατή
εκπαίδευση των νέων γενεών είναι σημαντικός
παράγοντας προόδου της κοινωνίας, «η εταιρεία
Σκλαβενίτης έχει την τιμή να συμμετέχει στο πρό-
γραμμα υποτροφιών του Deree, δίνοντας την ευ-
καιρία σε καθέναν και καθεμία που το επιθυμεί, να
συμμετέχει στα εξαιρετικά μαθήματα του Deree
και, ακόμα και σε αυτούς τους απαιτητικούς και-
ρούς, να διευρύνει τους ορίζοντές του/της».

Τα σούπερ μάρκετ “Σκλαβενίτης”
Η ιστορία της εταιρείας ξεκινάει το 1954 από τα

Πετράλωνα, όταν τα αδέλφια Σπύρος και Γιάννης
Σκλαβενίτης και ο φίλος τους Μιλτιάδης Παπαδό-
πουλος ιδρύουν μία εταιρεία, η οποία έχει ως δρα-
στηριότητα τη χονδρική πώληση τροφίμων σε παν-
τοπωλεία, τη συσκευασία και τη διάθεση μπαχαρι-
κών σε καρτέλες.  

Το 1967, βασιζόμενοι σε ένα νέο μέσο επικοι-
νωνίας για την εποχή, το τηλέφωνο, δημιούργη-
σαν την ΤΗΛΕΞΥΠ, την πρώτη εταιρεία τηλεφωνι-
κών παραγγελιών στην Ελλάδα και το 1971 ίδρυ-
σαν το 1ο Supermarket της Επιχείρησης, στη Λεω-
φόρο Κηφισού 80 στο Περιστέρι.

Τα χρόνια που ακολούθησαν, η επιχείρηση
αναπτύχθηκε με σταθερά βήματα, παραμένοντας
πιστή στις αρχές και στις αξίες που θεμελίωσαν οι
ιδρυτές της, επιδιώκοντας πάντα να διαθέτει προ-
ϊόντα άριστης ποιότητας σε τιμές "τόσο φθηνά όσο
πουθενά", να προσφέρει ευγενική και γρήγορη
εξυπηρέτηση και να συμβάλλει στην πρόοδο της
κοινωνίας μας.

INFO
Ο Όμιλος
διαθέτει 499
Καταστήματα

Απασχολεί
31.000
Εργαζομένους
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Η Lidl Ελλάς κοντά στο 
«Χαμόγελο του Παιδιού»

H Lidl Ελλάς παραχώρησε και
εξόπλισε τον χώρο για το νέο Κέντρο
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται
για το δεύτερο ακίνητο που
παραχωρεί η εταιρία, σε συνέχεια της
μακρόχρονης πλέον σχέσης της με τον
Οργανισμό, με σκοπό τη στήριξη
παιδιών και οικογενειών με
προβλήματα διαβίωσης στην ευρύτερη
περιοχή της Επανομής αυτήν τη φορά.

Ολιστική υποστήριξη σε παιδιά 
και τις οικογένειές τους

Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας
στην Επανομή Θεσσαλονίκης στελεχώθηκε και
λειτουργεί από εξειδικευμένο προσωπικό του Ορ-
γανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχοντας
ολιστική υποστήριξη σε παιδιά και τις οικογένειές
τους, που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης
και χρήζουν κοινωνικής και συμβουλευτικής-ψυ-
χολογικής υποστήριξης.

Συγκεκριμένα μέσω των Κέντρων Στήριξης
Παιδιού και Οικογένειας πραγματοποιείται ολιστι-
κή προσέγγιση στη δυσλειτουργική οικογένεια, με
στόχο την ενδυνάμωσή της και την αποκατάσταση

της ικανότητάς της, να ανταποκριθεί θετικά στις
ανάγκες της καθημερινότητας με τις δικές της δυ-
νάμεις, ώστε να αποτελέσει ένα ασφαλές περιβάλ-
λον φροντίδας για τα παιδιά.

Η έμπρακτη στήριξη της Lidl Eλλάς

H Lidl Eλλάς, χρειάστηκε να προχωρήσει σε μία
σειρά κατασκευαστικών εργασιών ώστε να μπορέ-
σει ο χώρος να γίνει κατάλληλος προς χρήση. Επι-
πρόσθετα, ανέλαβε εξολοκλήρου τον εξοπλισμό
του Κέντρου, καθώς και τη διαμόρφωσή του για
την εξυπηρέτηση των οικογενειών που θα προ-
σέρχονται, ενώ σε μηνιαία βάση θα καλύπτει και
όλα τα λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Στήριξης.

Σημειώνεται ότι η εταιρία τον Απρίλιο του 2015
διέθεσε στον Οργανισμό και ακίνητό της στη Νέα
Μάκρη για να χρησιμοποιηθεί επίσης ως Κέντρο
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής.
Λειτουργεί καθημερινά, είναι στελεχωμένο με ψυ-
χολόγο, κοινωνική λειτουργό, αποθηκάριο και πα-
ρέχει υλική, κοινωνική, συμβουλευτική και ψυχο-
λογική υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες. Ακό-
μη, μέσω του Κέντρου Στήριξης, προσφέρεται η
δυνατότητα στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» να αποθηκεύει και να διανέμει φρέσκα,
κατεψυγμένα προϊόντα και είδη πρώτης ανάγκης
σε οικογένειες της περιοχής που βρίσκονται σε
ανάγκη, στα 5 σπίτια του Οργανισμού στον Νομό
Αττικής, αλλά και σε τρίτους φορείς κοινωνικής
υποστήριξης.

INFO
Το 1999 άνοιξε
το πρώτο
κατάστημα Lidl
στην Ελλάδα
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Νέοι κύβοι Knorr χωρίς αλάτι
Μία ολόφρεσκη και πρωτοποριακή

γευστική πρόταση έρχεται από την
Knorr, με τους νέους κύβους χωρίς αλά-
τι! Το μοναδικό τους μείγμα από μυρωδι-
κά, μπαχαρικά και λαχανικά, προσθέτει
πλούσια γεύση σε κάθε σου πιάτο, δί-
νοντας την επιλογή σε εσένα να αποφα-
σίσεις, αφού πρώτα δοκιμάσεις, εάν και
πόσο αλάτι θα προσθέσεις.

Απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες
των καταναλωτών για πιο υγιεινό φαγη-
τό, με πλούσια γεύση και λιγότερο αλάτι,
η Knorr έρχεται να ανατρέψει την πεποί-
θηση ότι το φαγητό χωρίς αλάτι είναι
άνοστο, εξασφαλίζοντας γευστικά και
πιο υγιεινά πιάτα με τη χρήση των νέων
κύβων χωρίς αλάτι. 

Οι κύβοι Knorr χωρίς αλάτι διατίθεν-
ται σε τρεις υπέροχες γεύσεις (κότας,
λαχανικών και για βοδινό) και είναι
φτιαγμένοι από ένα μοναδικό μείγμα λα-
χανικών, μυρωδικών και καρυκευμά-
των, όπως δεντρολίβανο, μοσχοκάρυδο
και κουρκουμά. Είναι πλούσιοι σε γεύση
με λαχανικά αειφόρου γεωργικής καλ-
λιέργειας, με κρέας από κότες ελευθέ-
ρας βοσκής & κρέας βοδινού από αειφό-
ρες κτηνοτροφικές μονάδες. Δεν περιέ-
χουν γλουτένη, τεχνητά ενισχυτικά γεύ-
σης και άλλες τεχνητές χρωστικές.

Απευθύνονται σε εκείνους που προσέ-
χουν το αλάτι για λόγους υγείας, που
επιλέγουν την υγιεινή διατροφή και την
σωματική άσκηση, αλλά και στις μαμά-
δες που μαγειρεύουν υγιεινά και θρεπτι-
κά για τα παιδιά και για όλη την οικογέ-
νεια.

Η Knorr θέτοντας ως προτεραιότητα
τις ανάγκες των καταναλωτών, ακολου-
θεί εκείνες τις μικρές αλλαγές που,
όμως, μπορεί να φανούν καθοριστικές,
θέτοντας νέα διατροφικά πρότυπα για
πιο υγιεινά και νόστιμα πιάτα, με τους νέ-
ους κύβους Knorr χωρίς αλάτι.

Κρίθινο παξιμάδι
«Τα Σφακιά»

Ένα παραδοσιακό παξιμάδι
από αλεύρι κρίθινο, νερό, μαγιά
και αλάτι είναι διαθέσιμο από
την εταιρεία «Γεννά την Παρά-
δοση» που δραστηριοποιείται
στο χώρο των τροφίμων από το
2000 και έχει αποκλειστική συ-
νεργασία με τον φούρνο των
αδερφών Βογιατζή «Τα Σφα-
κιά». Το κρίθινο παξιμάδι «Τα
Σφακιά» είναι ένα σκληρό παξι-
μάδι για τους λάτρεις του κριθα-
ριού και είναι διαθέσιμο σε συ-
σκευασία των 800γρ. Η εταιρεία
διαθέτει ποιοτικά παραδοσιακά
προϊόντα με βάση την Κρήτη,
αλλά και επιλεγμένα προϊόντα
από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πή-
ρε το όνομά της από τον τόπο
καταγωγής της, το χωριό Γέννα,
που βρίσκεται στο Ρέθυμνο,
στην επαρχία Αμαρίου, γιατί η
Κρήτη είναι αυτή που γεννά τις
παραδόσεις.
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Τα αλείμματα Fresh της
εταιρείας Γεωδή είναι ιδανι-
κά για μπρουσκέτες (φρυ-
γανισμένο ζεστό ψωμί) σαν
ορεκτικό και στην ελληνική
εκδοχή τους φτιάχνουν
υπέροχα ντάκος.Είναι προ-
ϊόντα φυσικά, χωρίς συντη-
ρητικά ή πρόσθετα.Ειδικά
το pesto με λιαστές ντομά-
τες η με ρόκα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σαν άλειμ-
μα βάσης για καναπέ με μι-
κρά ψαράκια και σε αβγά
(ομελέτες η σκράμπλ), πά-
νω σε πίτσες η σε σάντουιτς
ή σε ριζότο.Η Γεωδή ιδρύ-
θηκε το 2007.Παράγει μαρ-
μελάδες, σάλτσες και
αλείμματα από ελληνικά
φρούτα και λαχανικά.Τα-
προϊόνταπαράγονται και
συσκευάζονται στην πρότυ-
πη υπερσύγχρονη μονάδα
της εταιρείας στο Kρυονέρι,
Αττικής.

Αλείμματα Fresh από την εταιρεία Γεωδή

Νέο ρόφημα Aquarius από την Coca Cola
Η Coca-Cola λανσάρει το Aquarius,

τη νέα σειρά ροφημάτων που περιλαμ-
βάνει τα βασικά μέταλλα - μαγνήσιο και
ψευδάργυρο - για την υποστήριξη του
δραστήριου τρόπου ζωής του σύγχρο-
νου ανθρώπου, που θέλει να κατακτήσει
την επιτυχία και να απολαύσει τη ζωή
στο μέγιστο. Το Aquarius αποτελεί ένα
ρόφημα εμπλουτισμένο με κάποια από
τα βασικά μέταλλα, φυσικά αρώματα και
χαμηλές θερμίδες, και διατίθεται σε δύο
μοναδικές γεύσεις: Aquarius με ψευ-
δάργυρο και γεύση Λεμόνι και Aquarius
με μαγνήσιο και γεύση Σαγκουίνι, και οι
δύο με μόνο 14 θερμίδες ανά 100 ml.Το
νέο αυτό προϊόν είναι δροσιστικό, αλλά
έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει,
καθώς έχει σχεδιαστεί για τις έντονες
καθημερινές στιγμές, όταν κάποιος ζη-
τάει… το κάτι παραπάνω. Γνωρίζατε ότι
το μαγνήσιο καταπολεμά την κόπωση,
συμβάλλοντας στη ζωτικότητα, ενώ ο
ψευδάργυρος μας χαρίζει υγιές ανοσο-
ποιητικό σύστημα, συμβάλλοντας στην
ομαλή λειτουργία του; Ένα μπουκάλι
Aquarius των 400 ml καλύπτει το 30%
της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης για
κάθε ένα από τα δύο αυτά μέταλλα.



Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
θεωρείται φάρμακο από την αρχαιότητα
και εξακολουθεί να είναι το κρυμμένο
στολίδι της μεσογειακής διατροφής.Η
Κορωνέικηποικιλία είναι μία από τις κο-
ρυφαίες ποικιλίες ελιάς στον κόσμο,
καθώς η τοποθεσία που μεγαλώνει την
ενδυναμώνει με ειδική διατροφική
αξία. Το ελαιόλαδο Extra VirginOlive-
Bloom διαθέτει μερικά ισχυρά οφέλη
για την υγεία.Συμβάλλει στην υγεία της
καρδιάς, ενισχύει το μεταβολισμό, ενι-
σχύει το ανοσοποιητικό, προωθεί την
υγεία του εγκεφάλο και συμβάλλει στην
λάμψη της επιδερμίδας. Οι άνθρωποι
στο OliveBloom φροντίζουν καλά το
ελαιόλαδοσε κάθε βήμα του κύκλου
παραγωγής, από τη συγκομιδή έως τη
συσκευασία.Το OliveBloom οραματίζε-
ται να γίνει σημαντικός λιανοπωλητής
για εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Με-
τά από ενάμιση αιώνα, ως ένας από
τους κυρίαρχους χονδρεμπόρους της
ποικιλίας ελιάς Κορωνέικης στην Πελο-
πόννησο, η νέα γενιά αγροτών επεκτεί-
νεται στη λιανική αγορά.

Ελαιόλαδο Extra Virgin Olive Bloom

Άλειμμα ντομάτας Bruschetta Bloody Mary

Το προϊόν BruschettaBloodyMaryαποτελεί ένα άλειμμα με ντομάτα, σέλε-
ρυ και λεμόνι που κυκλοφορεί σε συσκευασία των 370gr. Είναι ένα άλειμμα
ντομάτας για εκπληκτικές μπρουσκέτες και φαγητά που θέλουμε να δώσουμε
ένταση και αρώματα αλείμματος και παράγεται χωρίς συντηρητικά, χρωστικές
και πρόσθετα. Κυκλοφορεί από την εταιρεία jukerosblackπου ιδρύθηκε το
2015 και εδρεύει στην Καλλιθέα, στην οδό Γρυπάρη 52 όπου βρίσκονται οι εγ-
καταστάσεις παραγωγής καθώς και η κεντρική διάθεση. Τα προϊόντα είναι δια-
θέσιμα στην Ελλάδα και επίσης εξάγονται στη Γερμανία, την Αυστρία και το
Βέλγιο σε επιλεγμένα Delicatessen.

Mini σοκοφρέτες
από την Ίον

Τα Σοκοφρετίνια της ΙΟΝ έχουν το ιδανι-
κό σχήμα, ώστε να διευκολύνεται η κατανά-
λωσή τους και από μικρά παιδιά! Απολαυστι-
κά και διαχρονικά, έξι μπατόνΣοκοφρέτα ΙΟΝ
σε συσκευασία των 50 γραμμαρίων! Το προ-
ϊόν ΣοκοφρέταBites είναι μπουκιές γκοφρέ-
τας με σοκολάτα γάλακτος σε μία συσκευα-
σία 127 γρ., ιδανική για όλες εκείνες τις στιγ-
μές που ευχήθηκες να είχες «λίγο ακόμα Σο-
κοφρέτα». Τα ΣοκοφρέταSticks είναι 10 τε-
μάχια sticks σε μία συσκευασία, μοναδική
και εύχρηστη που θέλεις να έχεις πάντα μαζί
σου!
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