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Τα self tests θα διανέμον-
ται και από άλλα κανά-
λια, όπως τα σούπερ

μάρκετ, πέραν των φαρμα-
κείων, όπως είπε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης, σε συ-
νέντευξή του σε τηλεοπτικό
σταθμό. Σύμφωνα με τα όσα
δήλωσε ο ίδιος: «Πιστεύω ότι η
διανομή μπορεί να γίνεται και
από τα σούπερ μάρκετ. Ανα-
φερόμενος στο ζήτημα των
προσωπικών δεδομένων,
προκειμένου οι πολίτες να

προμηθευτούν τα self test, ο
υπουργός υποστήριξε ότι δεν
τίθεται θέμα αφού ο ίδιος ο
πολίτης θα επιλέγει εάν θέλει
να δώσει τον ΑΜΚΑ του ή όχι.
Πρόσθεσε πάντως ότι το μεί-
ζον ζήτημα είναι να εμβολια-
στούν όσο το δυνατόν περισ-
σότεροι πολίτες σημειώνον-
τας ότι δεν καταλαβαίνει την
παράνοια να μην θέλουν κά-
ποιοι να εμβολιαστούν. «Η
ανησυχία που είχαμε τον Δε-
κέμβριο, ή τoν Ιανουάριο δεν
μπορεί να υπάρχει σήμερα

αφού έχουν εμβολιαστεί 1,5
δισεκατομμύριο άνθρωποι σε
όλο τoν πλανήτη και είναι κα-
λά». Για τα προνόμια των εμ-
βολιασμένων σημείωσε πως
δεν θεωρεί ότι πρέπει να
υπάρχουν ούτε προνόμια, ού-
τε τιμωρίες, ούτε κούνημα του
δαχτύλου. «Είναι σεβαστή η
ανησυχία για τα εμβόλια.
Όμως σήμερα μετά από 1,5
δισ. εμβολιασμένων δεν μπο-
ρεί να υπάρχει η ίδια ανησυχία
με αυτή που υπήρχε τον Ια-
νουάριο».
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Στο «χορό» των self tests
μπαίνουν τα σούπερ μάρκετ



«Το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας χαρακτηρίζεται διαχρονικά από
την κυρίαρχη συμμετοχή (50%-70%) των
προϊόντων διύλισης πετρελαίου/καυσίμων
στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών και
την ολοένα αυξανόμενη διεύρυνση του μείγ-
ματος των τουρκικών εξαγωγών.

Για μία δεκαετία, από το 2009, το εμπορι-
κό ισοζύγιο των δύο χωρών ήταν πλεονα-
σματικό υπέρ της Ελλάδας (με εξαίρεση το
2016). Το 2020 η αξιοσημείωτη μείωση των
ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών (-
56,14%), ανέστρεψε το εμπορικό ισοζύγιο,
διαμορφώνοντας για την Ελλάδα έλλειμμα
ύψους 213 εκατ. ευρώ (-787%).

Αυτά αναφέρονται στην «ετήσια έκθεση
για την τουρκική οικονομία και τις διμερείς
εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, 2020»
που συνέταξε το Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας
στην Άγκυρα, η οποία αναρτήθηκε στην ηλε-
κτρονική σελίδα για τις εξαγωγές του υπουρ-
γείου Εξωτερικών.

Ο συνολικός όγκος εμπορίου μεταξύ
των δύο χωρών το 2020 μειώθηκε, σε σχέση
με το προηγούμενο έτος, κατά 26,2% σε 2,9
δισ. ευρώ. Οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν
σε 1,34 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 32,2%,
τοποθετώντας την Τουρκία στην 6η θέση με-
ταξύ των χωρών-προορισμών των ελληνι-
κών προϊόντων (4η θέση το 2019).

Τι εξάγουμε στην Τουρκία
Τα σημαντικότερα ελληνικά προϊόντα

που εξάγουμε στην Τουρκία (εκτός πετρε-
λαιοειδών που αποτελούν το 36% της συνο-
λικής αξίας) είναι: βαμβάκι (14%), πολυμερή
προπυλενίου, μηχανές επεξεργασίας δεδο-
μένων, προϊόντα αργιλίου, ρύζι, χαλκοσω-
λήνες, φάρμακα, χρυσός, εντομοκτόνα, λι-
πάσματα, υφάσματα, απορρίμματα χαρτιού,
χρώματα, πούρα/τσιγάρα, πέτρες, κοσμήμα-
τα και σκάφη.

Συγκεκριμένα το 2020, επισημαίνεται η
εντυπωσιακή αύξηση των ελληνικών εξαγω-
γών: αργύρου (1.233%), φαρμάκων

(608%), φυτικού λίπους (333%), τεχνητών
δερμάτων (345%), σκαφών (72%), εντομο-
κτόνων (53%), υφασμάτων (53%) και καλ-
λυντικών (53%). Από την άλλη πλευρά, μει-
ώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές: ορυκτέλαι-
ων (-58%), βαμβακιού (-24%), και απορριμ-
μάτων χαρτιού (-27,6%).

Προκλήσεις και προοπτικές 
εξαγωγών συγκεκριμένων 
προϊόντων

Ο τομέας των αγροτικών προϊόντων και
των τροφίμων διέπεται από υψηλό προστα-
τευτισμό, ως προς τον εξωτερικό ανταγωνι-
σμό, είτε μέσω πρακτικών που δυσχεραί-
νουν τις εισαγωγές είτε μέσω υψηλών δα-
σμών. Τα προαναφερόμενα σε συνδυασμό
με τις ανταγωνιστικές τιμές των τουρκικών
προϊόντων προκαλούν δυσκολίες στην εξα-
γωγή συγκεκριμένων κατηγοριών τροφί-
μων. Ωστόσο, θετικές προοπτικές έχουν τρό-
φιμα όπως: κακάο, σοκολατοειδή, καφές,
κατεψυγμένα-κατεψυγμένης ζύμης, βιολο-
γικά, έτοιμα για μαγείρεμα ή για κατανάλωση
τρόφιμα, gourmet, εθνικά προϊόντα, προϊόν-
τα υγιεινής διατροφής.

Οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων παρα-
μένουν περιορισμένες με κυριότερες αυτές
των δημητριακών (κυρίως ρύζι), οι οποίες αν
και μειωμένες το 2020 (-29,8%), αποτελού-
σαν το 71% των ελληνικών εξαγωγών τροφί-
μων στην Τουρκία και το 3,20% των συνολι-
κών εξαγωγών μη πετρελαιοειδών.

Ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση τα
παρασκευάσματα διατροφής και τα φρούτα /
ξηροί καρποί, ενώ είναι αμελητέες οι εξαγω-
γές ελαιολάδου, ποτών και τυροκομικών,
λόγω κυρίως των ιδιαιτέρως υψηλών δα-
σμών.
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Η Τουρκία στην 6η θέση μεταξύ των 
προορισμών των ελληνικών προϊόντων

Editorial

INFO
Το ρύζι ανάμεσα στα
σημαντικότερα προϊόντα που
εξάγουμε στην Τουρκία

Στα σούπερ μάρκετ θα μπο-
ρούν να προμηθεύονται
προσεχώς οι πολίτες τα
σελφ τεστ, εκτός από τα
φαρμακεία, σύμφωνα με τα
όσα ανέφερε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

Θύμιος Κτενίδης 



3

Με ρυθμό της τάξης του
12,5% κινήθηκαν την πρώτη
εβδομάδα του Ιουνίου οι
εξαγωγές καρπουζιών, που
έφτασαν τους 46.400 τό-
νους, παρά την χαμηλή ζή-
τηση. Μεγάλη ποσότητα από
τις εξαγώγιμες παρτίδες
προέρχεται από τον θεσσα-
λικό κάμπο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Incofruit, οι κυριότεροι
προορισμοί του ελληνικού
καρπουζιού ήταν η Ιταλία
(8.700 τόνοι), η Ρουμανία
(8.260 τόνοι) και η Πολωνία
(7.900 τόνοι).

Εκτός της φράουλας,
που αύξησε τις διεθνείς πω-
λήσεις της κατά 34,6% από
τις αρχές του χρόνου έως τις
Ιουνίου, η μέχρι σήμερα πο-
ρεία εξαγωγής τόσο των
μανταρινιών όσο και των αγ-
γουριών κατέγραψαν επίσης
ιστορικό ρεκόρ κατά την τρέ-
χουσα εμπορική περίοδο. Οι
συνολικές εξαγωγές οπω-
ροκηπευτικών είναι 9% αυ-
ξημένες έναντι της αντίστοι-
χης περιόδου το 2020.

Καλό ξεκίνημα για τις εξαγωγές θεσσαλικών καρπουζιών

Το Χρυσό Κοτόπουλο 
Αμβροσιάδη ανοίγει 
νέα κατηγορία στην αγορά

Η εταιρεία Αμβροσιάδης, που διαθέτει κατά περίπου
70% ιδιοπαραγόμενο κοτόπουλο και προμηθεύεται το
υπόλοιπο 30% από συνεργαζόμενους παραγωγούς,
έφερε για πρώτη φορά στην αγορά τον Δεκέμβριο του
2020 το εν λόγω κοτόπουλο, επιδιώκοντας με τη σειρά
της να δημιουργήσει μία νέα κατηγορία.

Το εν λόγω προϊόν τρέφεται με καλαμπόκι και η δια-
τροφή του εμπλουτίζεται λιναρόσπορο, θυμάρι, κανέλα,
ρίγανη, σκόρδο με στόχο τόσο τη γευστική και οπτική όσο
και ποιοτική διαφοροποίηση, όπως αναφέρουν από την
εταιρεία. Το γεγονός ότι διαθέτει σημαντικό ποσοστό ιδιό-
κτητων θαλάμων, δίνει στην Αμβροσιάδης τη δυνατότητα
να περιορίζει το κόστος, διατηρώντας την ισορροπία ποι-
ότητας – τιμής στα προϊόντα της. Επίσης, συνεργάζεται με
παραγωγούς από την Άρτα, τα Ιωάννινα, την Ημαθία, τα
Γιαννιτσά, τη Θεσσαλονίκη, της Σέρρες, τη Θήβα. Εκτός
από την γκάμα που διαθέτει σε παρασκευάσματα όπως
σνίτσελ, τηγανιά, κοτομπουκιές, cordon bleu, επιδίωξη
της Αμβροσιάδης είναι η σταδιακή είσοδος και στα προ-
ψημένα προϊόντα από κοτόπουλο.
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Στα 16 εκατομμύρια περίπου υπολογί-
ζεται το χρηματικό ποσό που διεκδικούν οι
παραγωγοί πρωίμων κηπευτικών της Κρή-
της -μεταξύ αυτών και οι καλλιεργητές θερ-
μοκηπίων της Ιεράπετρας -για τη στήριξη
των πρωίμων κηπευτικών -κυρίως της ντο-
μάτας- της καλλιεργητικής περιόδου που
έκλεισε πρόσφατα. Συνολικά 8.000- 9.000
εκτιμάται η θερμοκηπιακή καλλιέργεια
στην Κρήτη. 

Οι παραγωγοί διεκδικούν για μια ακόμη
χρονιά τη στήριξη της πολιτείας γιατί, για
την κατακόρυφη μείωση της ζήτησης και
κατανάλωσης των αγροτικών προϊόντων
που παράγουν δεν ευθύνονται οι ίδιοι οι πα-
ραγωγοί, αλλά η μεγάλη μείωση απορρό-
φησης προϊόντων από τον κλάδο της εστία-
σης. 

“Το 50% της συνολικής παραγωγής κη-
πευτικών της Ιεράπετρας κατέληξε φέτος
στις χωματερές!”, όπως δήλωσε ο πρό-
εδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού της
Ομάδας Παραγωγών «Ανατολή» και μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου
Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, Φώντας
Δουλούμης.

Αναφερόμενος στην καταστροφή που
υπέστη η φετινή παραγωγή κηπευτικών, ο
κ. Δουλούμης τόνισε ότι μέχρι το Φεβρουά-
ριο, το 30% από την παραγόμενη ποσότητα
των αγροτικών προϊόντων κατέληγε στα
σκουπίδια! Το μόνο προϊόν που κινήθηκε

για ένα χρονικό διάστημα (μετά τα Χριστού-
γεννα και μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου πήγε
καλά) ήταν το αγγούρι, αλλά και απ’ αυτή
την «παρένθεση» επωφελήθηκαν λίγοι πα-

ραγωγοί. Τη μεγάλη ζημιά για άλλη μια χρο-
νιά την υπέστησαν οι τοματοπαραγωγοί, δε-
δομένου ότι άνω του 50% της θερμοκηπια-
κής τομάτας κατέληξε σε χωματερή.

Στις χωματερές κατέληξε φέτος το 50% των κηπευτικών της Ιεράπετρας

Το Επιμελητήριο
Χίου πρωτοπορεί
στη διαδικτυακή
εποχή

Στο πρωτοποριακό εγχείρημα
της ψηφιοποίησης όλων των Υπη-
ρεσιών του Επιμελητηρίου Χίου,
το οποίο εντάχθηκε προς χρηματο-
δότηση στο ΕΣΠΑ με το ποσό των
305.553 ευρώ αναφέρθηκε ο πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Χίου,
Παντελής Λεγάτος.

Όπως εξήγησε ο κ. Λεγάτος, η
ψηφιοποίηση των Υπηρεσιών του
Επιμελητηρίου είναι αποτέλεσμα
του αρχικού σχεδιασμού της διοί-
κησης του Φορέα ήδη από το 2018
και ο οποίος έχει στόχο την εξυπη-
ρέτηση των μελών του εξ αποστά-
σεως, χωρίς την απαραίτητη φυσι-
κή παρουσία των επιχειρηματιών.



Εκτενές άρθρο για την εξαιρετική
οινοποιητική δραστηριότητα της Τή-
νου, δημοσίευσε το δημοφιλές πε-
ριοδικό Traveland leisure στην ηλε-
κτρονική του έκδοση, που διαβάζεται
από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο
τον κόσμο.

Στο άρθρο, το περιοδικό μιλά με
τοπικούς παραγωγούς, δοκιμάζει
τους οίνους και συζητά για την ποι-
ότητα και την παραγωγή.

Εντυπωσιασμένη από την ποιότη-
τά και τον επαγγελματισμό των οινο-
ποιών, η Sara Souli αναφέρει χαρα-
κτηριστικά: «Ο φυσικός οίνος δεν
έχει καθιερωμένο ορισμό. Υπάρχουν
σχετικοί όροι: τα βιολογικά αναφέ-
ρονται στη διαδικασία καλλιέργειας
σταφυλιών (χωρίς χημικά λιπάσματα,
φυτοφάρμακα ή μυκητοκτόνα), ενώ
η βιοδυναμική περιγράφει μια μέθο-
δο ολοκληρωμένης γεωργίας που
χρησιμοποιεί φυτικά παρασκευά-
σματα για τη θρέψη του εδάφους και
των αμπέλων. Με τους πιο βασικούς
όρους, το φυσικό απλά υποδεικνύει
όσο το δυνατόν ελάχιστη παρέμβαση
καθ 'όλη τη διαδικασία συγκομιδής
και ζύμωσης. Για ορισμένους οινο-
ποιούς, είναι μια φιλοσοφία -μια σχε-
δόν πνευματική αφοσίωση στη φύση
στην πιο αγνή της μορφή…».

Η οινοποιητική δραστηριότητα της Τήνου στο διεθνές κοινό

Το Επιμελητήριο 
Μαγνησίας στην έκθεση
τροφίμων «ANUGA 2021»

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας με στόχο τη στή-
ριξη των τοπικών επιχειρήσεων και την προβολή
– προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών
τους, αποφάσισε να συμμετάσχει -εάν και εφό-
σον υπάρξει ενδιαφέρον από τις τοπικές επιχει-
ρήσεις- στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
«ANUGA 2021» που διοργανώνεται στην Κολω-
νία, Γερμανία από 9 έως και 13 Οκτωβρίου 2021.

H συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί το μεγαλύ-
τερο εμπορικό γεγονός παγκοσμίως για τον χώρο
των Τροφίμων και των Ποτών, καθώς και σταθε-
ρό σημείο συνάντησης για εκατοντάδες εκθέτες
και χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί εφαρμό-
ζοντας τα αναγκαία μέτρα, λόγω των περιορι-
σμών που επιβάλλονται από την πανδημία του
κορονοϊού, ώστε να διαφυλαχθεί η υγεία των εκ-
θετών, των επισκεπτών και του προσωπικού της
έκθεσης.
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Η βιομηχανία ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ
συμμετέχει στην “MDR Connect” 

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ
συμμετέχει στη διοργάνωση "MDR
Connect" (The Mediterranean Diet
Roundtable) που πραγματοποιείται το
διάστημα 9 με 11 Ιουνίου, στην Νέα
Υόρκη, σε συνεργασία με την σεφ
Μαρία Λόη και την ομάδα της.

Σ ύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Medi-
terranean Diet Roundtable (MDR), σε συ-
νεργασία με τη σεφ Μαρία Λόη, προσφέρει

μια μοναδική ευκαιρία σε εταιρίες από την Κύπρο,
την Ελλάδα, την Ιταλία, τον Λίβανο και την Ισπανία
να έρθουν σε επαφή με αγοραστές γνωστών αλυ-
σίδων και εστιατορίων των ΗΠΑ. 

Οι νέες σειρές προϊόντων

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ θα παρουσιά-
σει δύο νέες σειρές προϊόντων της, τα "HELIOS
Greek Pasta" και τα βιολογικά "Kiddo Pasta by HE-
LIOS" ειδικά σχεδιασμένα για την αγορά των ΗΠΑ.
Επίσης, θα παρουσιαστούν τα ζυμαρικά espressi,
με τις νέες, σύγχρονες συσκευασίες που έχουν
σχεδιαστεί σε ζωηρό aqua blue χρώμα και τα arte-
sian pasta straws, τα μοναδικά καλαμάκια της
ΗΛΙΟΣ.

Τα βιολογικά "Kiddo Pasta by HELIOS", που

έχουν πιστοποίηση Non-GMO και έχουν αναγνω-
ριστεί με Purity Award από το Clean Label Pro-
ject™, αποτελούν τη νέα, μοναδική σειρά που κυ-
κλοφορεί η ΗΛΙΟΣ στην αγορά της Αμερικής, με τη
σφραγίδα "Loi Approved", σε ευφάνταστα σχήμα-
τα, ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά ηλικίας 2-8
ετών, αλλά και για όλη την οικογένεια.

“HELIOS Greek Pasta"

Η σειρά "Kiddo Pasta by HELIOS" παράγεται
από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου πιστοποιημέ-
νης βιολογικής καλλιέργειας και αποτελεί πηγή
ενέργειας, υδατανθράκων και θρεπτικών συστατι-
κών απαραίτητων για τις αυξημένες διατροφικές
ανάγκες των παιδιών. Στο πλαίσιο της διοργάνω-
σης η Βιομηχανίας Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ θα έχει τη
δυνατότητα να παρουσιάσει και τη σειρά "HELIOS
Greek Pasta", τα 100% ελληνικά και ποιοτικά ζυ-
μαρικά που παράγει με αγάπη και φροντίδα από το
1932.

Η συμμετοχή της ΗΛΙΟΣ στο "MDR CONNECT
Event" αποτελεί μία σημαντική στρατηγική κίνηση
εξωστρέφειας και ανοίγει έναν ακόμα δίαυλο επι-
κοινωνίας με την ιδιαίτερα απαιτητική αγορά της
Αμερικής, ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής
της εταιρίας για τη σταθερή ενίσχυση του εξαγωγι-
κού της αποτυπώματος σε ακόμη περισσότερα ση-
μεία πώλησης σε όλο τον κόσμο.

INFO
1932: Ιδρύθηκε
η Βιομηχανία
Ζυμαρικών
“ΗΛΙΟΣ” 



7

Το Εργαστήριο Castello ακολου-
θώντας συνταγές διαλεγμένες και όρε-
ξη μεγάλη για ταξίδια σε νέους γευστι-
κούς ορίζοντες, συνδυάζει στα προϊόντα
του την ομορφιά του γνώριμου και του
παραδοσιακού με την πολυχρωμία του
καινούριου και του πρωτότυπου, ζυμώ-
νοντας σειρές, οι οποίες αποτελούσαν
πάντοτε προτάσεις φρέσκες, σύγχρονες
και πρωτοποριακές, σχεδιασμένες να
ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις.

Οι Πίτσες που διαθέτει στην αγορά
είναι χειροποίητες, σπιτικές, αφράτες
αλλά και ταυτόχρονα τραγανές. Ζυμώ-
νονται καθημερινά από το εργαστήριο
στο χέρι και ψήνονται σε φούρνο με πέ-
τρα, όπως ακριβώς τις φούρνιζαν παλιά.
Ο σύγχρονος εξοπλισμός, τις διατηρεί
φρέσκες ακόμη και μετά την απόψυξη
ενώ τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι
πάντα διαλεγμένα και προσεκτικά επι-
λεγμένα. Συνεργάζεται με μερικές από
τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημά-
των Super Market που δραστηριοποι-
ούνται στην Ελλάδα, τόσο με προϊόντα
με το brand Castello όσο και στο επίπε-
δο κωδικών Private Label, αλλά και με
επιλεγμένα Delicatessen και Mini Mar-
ket εντός και εκτός Αττικής. Ταυτόχρονα
στο πεδίο της χονδρικής πώλησης, συ-
νεργάζεται με ποικίλες εταιρείες (cate-
ring, τροφοδοσίες πλοίων & αεροσκα-

φών, αλυσίδες μαζικής και γρήγορης
εστίασης, café bar, εστιατόρια, φούρ-
νους, ζαχαροπλαστεία κα), οι οποίες
δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα

του κλάδου της εστίασης, μαγειρεύον-
τας κωδικούς ξεχωριστούς, εξειδικευ-
μένους, καινοτόμους, πρακτικούς και
ευέλικτους ανά περίπτωση.

Χειροποίητες πίτσες από το Εργαστήριο Castello

Άλειμμα με μέλι και
κακάο Γαϊδαράκος

Ένα πολύ υγιεινό άλειμμα με μέλι ανθέων
και κωνοφόρων, φουντουκοβούτυρο, αμυγδα-
λέλαιο ψυχρής έκθλιψης, κακάο και φυσική
βανίλια Μαδαγασκάρης κυκλοφορεί από την
εταιρεία Γαϊδαράκος. Το προϊόν δεν περιέχει
ζάχαρη, φοινικέλαιο, συντηρητικά ή άλλα τε-
χνητά πρόσθετα. Γεύση που θυμίζει πραλίνα
φουντουκιού με φίνο άρωμα φυσικής βανίλιας
Μαδαγασκάρης, ένα άλειμμα για μικρούς και
μεγάλους. Καταναλώνεται κάθε στιγμή της
ημέρας και με ποικίλους τρόπους. Ως άλειμμα
σε μια φέτα ψωμιού, σε φρυγανιές, παξιμάδια
ή ρυζογκοφρέτες. Συνδυάζεται άψογα με πα-
ραδοσιακό ελληνικό γιαούρτι, με δημητριακά,
στις φρουτοσαλάτες, τις κρέπες ή χρησιμοποι-
είται σε γλυκά ως συστατικό. Κυκλοφορεί σε
γυάλινη συσκευασία 220γρ. Διατηρείται σε ξη-
ρό και δροσερό μέρος. Ο πιθανός διαχωρισμός
των συστατικών είναι φυσικό αποτέλεσμα. 



Παγωτά με μπισκότα OREO
Αρκετές νέες προτάσεις

στην κατηγορία του παγω-
τού είναι διαθέσιμες πλέον
στα σούπερ μάρκετ και τα μι-
κρότερα σημεία πώλησης
τροφίμων για το καλοκαίρι
του 2021 από τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται
στη χώρα. Φέτος κυκλοφό-
ρησε και ένας νέος πύραυ-
λος, ο οποίος έχει ως βασικό
συστατικό τα δημοφιλή μπι-
σκότα Oreo. Το νέο παγωτό
από τη Froneri είναι διαθέσι-
μο στα πράσινα ψυγεία.
Πρόκειται για έναν κωδικό
με σκούρο χωνάκι βάφλας
και επικάλυψη κακάο, γεμι-
σμένο με παγωτό με γεύση
βανίλια, θρυμματισμένα μπι-
σκότα oreo και κορυφή με
επικάλυψη από μπισκότα
oreo. Εκτός από το νέο πύ-
ραυλο κυκλοφορούν από
την ίδια σειρά τα παγωτά
Oreo Mini Sticks, Oreo Κύ-
πελο και Oreo Σάντουιτς.

Νέα γεύματα «Pescanova Μαγειρεύω»

Η εταιρεία Pescanova, που δραστηριο-
ποιείται στην κατηγορία των κατεψυγμένων
αλιευμάτων, λάνσαρε πρόσφατα στην αγορά
μια νέα σειρά γευμάτων, την «Pescanova
Μαγειρεύω». Η σειρά περιλαμβάνει:

-Γαριδομακαρονάδα: Το προϊόν δε χρει-
άζεται απόψυξη και ετοιμάζεται σε 7 μόλις

λεπτά, με την προσθήκη απλών υλικών,
όπως ντομάτα κονκασέ, λάδι και νερό. Πα-
ρασκευάζεται με γαρίδες, λινγκουίνι για ζυ-
μαρικό, λαχανικά και ζωμό λαχανικών, γαρί-
δας και μπαχαρικών.

-Κριθαρότο με γαρίδες από παραδοσια-
κό κριθαράκι, γαρίδες και λαχανικά.

-Πένες με γαρίδες και σπανάκι: Είναι
έτοιμο για κατανάλωση σε λίγα λεπτά, με την
προσθήκη απλών υλικών, όπως το λάδι, το
λεμόνι και το νερό.

Τα γεύματα «Pescanova Μαγειρεύω»
είναι διαθέσιμα σε συσκευασίες της μιας με-
ρίδας.
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Οι ΙΟΝ Αμυγδάλου, Γάλακτος, Φουντουκιού,
Σοκοφρέτα και WAFER ανταποκρίνονται στις ανάγ-
κες της εποχής και διαθέτουν δημοφιλείς γεύσεις
με stevia, χωρίς την προσθήκη ζάχαρης. Η γκάμα
αποτελείται:

• ΙΟΝ Αμυγδάλου: Η ΙΟΝ Αμυγδάλου με stevia
γίνεται η νέα σου αγάπη και παντοτινή. Διατίθεται
και σε Υγείας.

• ΙΟΝ Γάλακτος: Πλούσια σε γάλα και σοκολάτα
ΙΟΝ, χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

• ΙΟΝ DARK: Ένταση και απόλαυση, σε μια σο-
κολάτα με εξαιρετικής ποιότητας κακάο, χωρίς ζά-
χαρη!

• ΙΟΝ Φουντουκιού: Φρεσκοκαβουρντισμένα
φουντούκια, πλούσια γεύση, χωρίς προσθήκη ζά-
χαρης.

• ΙΟΝ Σοκοφρέτα: Τραγανή φρέσκια βάφλα
βουτηγμένη σε πλούσια σοκολάτα ΙΟΝ. Είναι η ΙΟΝ
Σοκοφρέτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης με φυσικό
γλυκαντικό από το φυτό stevia. Διατίθεται και σε
Υγείας.

• ION Wafer: Η πλούσια γεύση της κρέμας κα-
κάο ΙΟΝ και η φυσική γλυκαντική δράση του φυτού
stevia, «δένουν» αρμονικά πάνω στην τραγανή βά-
φλα και δίνουν διατροφικά πλεονεκτήματα σε
όσους δε θέλουν ζάχαρη στη διατροφή τους.

Προϊόντα Ίον με stevia

Φαρίνα με Χαρούπι ΓΙΩΤΗΣ
H νέα Φαρίνα ΓΙΩΤΗΣ

ανταποκρίνεται στις σύγ-
χρονες διατροφικές ανάγ-
κες για τους καταναλωτές
που ενδιαφέρονται για μια
πιο ισορροπημένη διατρο-
φή. Με αλεύρι σίτου και χα-
ρουπάλευρο, η νέα Φαρίνα
με Χαρούπι ΓΙΩΤΗΣ είναι
ιδανική για την προετοιμα-
σία υγιεινών αλμυρών και
γλυκών παρασκευασμά-
των, με την ιδιαίτερη και χα-
ρακτηριστική γεύση του χα-
ρουπιού. Με τη νέα Φαρίνα
με Χαρούπι ΓΙΩΤΗΣ ο κατα-
ναλωτής μπορεί πλέον πο-
λύ εύκολα να προετοιμάσει
αφράτο, μυρωδάτο, πεντα-
νόστιμο κέικ με χαρούπι για
όλη την οικογένεια, καθώς
και λαδοκούλουρα χαρου-
πιού, τυροπιτάκια με χαρού-
πι, κουλουράκια αμυγδά-
λου με χαρούπι και πολλές
άλλες εναλλακτικές συντα-
γές.
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Νέο Milko Guaranup
Το νέο Milko Guaranup με φυσική

καφεΐνη από Guarana και πράσινο κα-
φέ, αλλά και λιγότερη ζάχαρη αποτελεί
μια νέα πρόταση από τη Δέλτα. Κυκλο-
φορεί σε glow in the dark μπουκάλι και
0% λιπαρά. Η καφεΐνη συμβάλλει στην
αύξηση της προσοχής και της εγρή-
γορσης. Το Milko Guaranup περιέχει
75 mg καφεΐνης ανά συσκευασία 500
ml, ποσότητα που αναλογεί σε ένα φλι-
τζάνι καφέ espresso. Το guarana πε-
ριέχει την περισσότερη καφεΐνη από
κάθε άλλο φυτό, σύμφωνα με την εται-
ρεία.




