


Ιστορικό ρεκόρ για 
τις ελληνικές εξαγωγές

Ανοδικές τάσεις και νέο ιστορικό ρε-
κόρ, της τάξεως των 33,80 δισ. ευρώ,
σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές για το
2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πα-
νελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Πιο συγκεκριμένα, στις μεγάλες κα-
τηγορίες προϊόντων, τον Δεκέμβριο του
2019 καταγράφονται ανοδικές τάσεις για
τους περισσότερους κλάδους με εξαίρε-
ση δύο κατηγορίες προϊόντων που ση-
μειώνουν μείωση. Αναλυτικά, μεγάλη
ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στα
Χημικά (+25,8%), στα Λάδια (+24,8%),
στα Εμπιστευτικά Προϊόντα (+22,6%),
στα Διάφορα Βιομηχανικά Προϊόντα
(+17,4%), στα Πετρελαιοειδή/Καύσιμα
(+17,3%) και στα Τρόφιμα & Ζώα ζώντα

(+14%). Μικρότερη αύξηση εμφανίζουν
οι εξαγωγές των Πρώτων Υλών (+5,6%)
και των Μηχανημάτων (+5%).

Αντίθετα, μειώσεις καταγράφουν οι
εξαγωγές των Βιομηχανικών Προϊόντων
(-11,1%) και των Ποτών & Καπνού (-
1,6%) για τον Δεκέμβριο του 2019.

Όσον αφορά στα συνολικά στοιχεία
του 2019, σημαντική άνοδο καταγρά-
φουν οι κλάδοι των Διαφόρων Βιομηχα-
νικών Προϊόντων (+22,4%) και των Χη-
μικών (+17,5%). Επίσης, ανοδικά κι-
νούνται οι εξαγωγές των Μηχανημάτων
(+8,2%), των Πρώτων Υλών (+7,8%),
των Τροφίμων & Ζώων ζώντων (+4,6%)
και των Ποτών & Καπνού (+3,5%).

Στον αντίποδα, πτώση σε σχέση με τις

εξαγωγές του 2018, σημείωσαν οι κλά-
δοι των Λαδιών (-39,4%), Πετρελαιοει-
δών/Καυσίμων (-7%), των Βιομηχανι-
κών Προϊόντων (-4,4%) και των Εμπι-
στευτικών Προϊόντων (-3,9%).

Σε ανοδικούς ρυθμούς κινήθηκαν
όμως και οι εισαγωγές το Δεκέμβριο του
2019, καθώς ενισχύθηκαν κατά 155,3
εκατ. ευρώ ή κατά 3,6% και διαμορφώ-
θηκαν σε 4,42 δισ. ευρώ έναντι 4,27 δισ.
ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018.
Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι
εισαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν το Δε-
κέμβριο του 2019 φτάνοντας στα 3,29
δισ. ευρώ από 3,12 δισ. ευρώ, δηλαδή
αυξήθηκαν κατά 172,5 εκατ. ευρώ ή κα-
τά 5,5%.
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Καμπανάκι εμπορικής διείσδυσης
στη δύσκολη αγορά των ΗΠΑ, σήμανε
στην Ελλάδα, το γραφείο Οικονομικών κι
Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής
πρεσβείας στη Νέα Υόρκη. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση των υπευ-
θύνων της γνωστής premium αλυσίδας
Σούπερ-Μάρκετ “Whole  Foods”, υφί-
σταται σοβαρό πρόβλημα εφοδιασμού
των καταστημάτων της με σειρά  προϊόν-
των, κυρίως όμως με όσπρια (κυρίως
φακές), ρύζι και δημητριακά. Η εταιρεία
αποδίδει τις σχετικές ελλείψεις σε διά-
φορους παράγοντες, όπως κλιματολογι-
κούς, παύσης εργασιών προμηθευτών
της κ.λ.π. 

Σημειωτέον ότι τα περισσότερα εκ
των ανωτέρω προϊόντων πωλούνται από
την “Whole Foods” ως προϊόντα ιδιωτι-
κής ετικέτας, αλλά δεδομένης της οξύτη-
τας και του επείγοντος χαρακτήρα του
προβλήματος, καθώς και της μη διαφαι-
νόμενης προοπτικής επίλυσής του στο

εγγύς μέλλον, η εταιρεία αναζητεί άμεσα
νέους προμηθευτές, συμπεριλαμβάνον-
τας ως  επιλογή και την τοποθέτηση προ-
ϊόντων στα  ράφια ως επώνυμων (bran-
ded). 

Το Γραφείο της ελληνικής πρεσβείας
εκτιμά ότι υφίσταται ενδεχομένως ση-
μαντική ευκαιρία διείσδυσης ποιοτικών
ελληνικών προϊόντων στα καταστήματα
της σημαντικής αυτής premium αλυσί-
δας Σούπερ-Μάρκετ, διαβεβαιώνοντας
τους ενδιαφερόμενους στην Ελλάδα ότι
θα έχουν την πλήρη υποστήριξη της πρε-
σβείας. 

Σύμφωνα με αναφορές πλήθους
επαγγελματιών του κλάδου τροφίμων
στις Η.Π.Α., ενδεχόμενη επιβολή επιπλέ-
ον δασμών στις εισαγωγές σειράς ευρεί-
ας κυκλοφορίας ευρωπαϊκών τροφίμων
από την αμερικανική κυβέρνηση, θα έχει
σοβαρές επιπτώσεις σε ευρύ φάσμα το-
μέων του συγκεκριμένου κλάδου.

«Κλείνει» η αγορά κρασιού στις ΗΠΑ;

Editorial
Τη σημα-
σία των
εξαγωγών
για την
ανάπτυξη
της ελλη-
νικής οι-
κονομίας
αποκαλύ-
πτουν τα

στοιχεία του Πανελληνίου
Συνδέσμου Εξαγωγέων. Πα-
ρά τις αντιξοότητες και τα εμ-
πόδια που παρουσιάστηκαν
στο διεθνές εμπόριο την
περσινή χρονιά, ο κλάδος
κατάφερε να διατηρήσει τη
δυναμική του πορεία και να
κρατήσει το θετικό πρόσημο
το 2019. 

Θύμιος Κτενίδης 
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Πτώση, κατά 0,9% (σε όρους
όγκου πωλήσεων), παρουσίασε
στις ΗΠΑ η κατανάλωση οίνων  το
2019, σε σχέση με το 2018. 

Υπογραμμίζεται ότι είναι η
πρώτη φορά τα τελευταία 25 έτη
που σημειώνεται μία τέτοια εξέλι-
ξη στην αγορά οίνου στις Η.Π.Α.,
η οποία αντιπροσωπεύει το 11%
της συνολικής κατανάλωσης αλ-

κοολούχων. Εντυπωσιακό είναι
επίσης, ότι περαιτέρω πτώση
2,3%, κατά τέταρτο συνεχόμενο
έτος, παρουσίασε το 2019 και η
συνολική κατανάλωση μπύρας.

Η πτώση κατανάλωσης οίνων
και μπύρας αποδίδεται στις κατα-
ναλωτικές συνήθειες των νέων
γενεών, που απομακρύνονται
από προϊόντα τα οποία δεν θεω-

ρούν συμβατά με κριτήρια υγείας
και ευεξίας. 

Απομένει να φανεί εάν η βιο-
μηχανία οίνου θα επιτύχει να
“επανεφεύρει” τον  εαυτό της,
όπως φαίνεται να πράττει η βιομη-
χανία μπύρας, με νέα προϊόντα,
τα οποία περιέχουν νέα συστατι-
κά, όπως ο μηλίτης. 

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΟΦΙΜΩΝ
-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Εκδότης: 
Ευθύμης Κτενίδης

Σύμβουλος Έκδοσης: 
Γιώργος Παππούς

info@productsgreek.com
Εμπορικό Τμήμα: 

Ευθύμης Κτενίδης
sales@productsgreek.com

Ευκαιρία εξαγωγής
οσπρίων στις ΗΠΑ!
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Ξεχωριστός τομέας με βιολογικά τρόφιμα στη FOOD EXPO
Ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων

είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμε-
νους διεθνώς, ενώ η ζήτηση σε βιολογι-
κά προϊόντα αυξάνεται διαρκώς. Η FOOD
EXPO ανταποκρινόμενη σε αυτή τη νέα
ανάγκη της αγοράς, εγκαινιάζει έναν ξε-
χωριστό τομέα με βιολογικά προϊόντα. 

Οι εκθέτες του τομέα αυτού θα ανα-
πτυχθούν σε 700 τ.μ. εκθεσιακής επιφά-
νειας στο Hall 3, και θα έχουν τη δυνατό-
τητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους
και να έρθουν σε επαφή με τους Έλληνες
και ξένους επισκέπτες που ενδιαφέρον-
ται να εντάξουν στην επιχείρησή τους ορ-
γανικά τρόφιμα και ποτά.

Νέες τάσεις, ολοκαίνουργια προϊόν-
τα, καινοτομίες, πρωτότυπες ιδέες, θα
αποτελέσουν τη βάση των προτάσεων
των εκθετών του Bio Section, και έτσι οι
επαγγελματίες επισκέπτες θα έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν από τους καλύ-
τερους της αγοράς.

Βιολογικά λειτουργικά τρόφιμα από
τους ελαιώνες Σακκελαρόπουλου

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρό-
πουλου συμμετέχοντας σε πληθώρα κλι-
νικών μελετών και επιστημονικών ερευ-
νών πάνω στην ανθρώπινη υγεία, απο-
δεικνύουν συνεχώς πως τα ελαιοπροϊόν-
τα τους ανήκουν στην κατηγορία των βιο-
λειτουργικών τροφίμων.

Τα λειτουργικά τρόφιμα είναι τρόφι-
μα που πέρα από την γεύση και την υψη-
λή ποιότητά τους, μπορούν να βοηθή-
σουν στην βελτίωση της ανθρώπινης
υγείας με την ημερήσια κατανάλωσή
τους, λόγω της επιστημονικά αποδεδειγ-
μένης περιεκτικότητας τους σε ωφέλιμα
συστατικά και αντιοξειδωτικές ουσίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτε-
λεί η φετινή πλήρης σειρά αναλύσεων
φαινολικών ενώσεων στα ελαιόλαδα της
εταιρίες. Εκεί βρέθηκε πως τα συγκεκρι-
μένα βιολογικά ελαιόλαδα περιέχουν
πάνω από 6 φορές περισσότερη Ελαι-
οκανθάλη σε σχέση με το μέσο όρο ελαι-
ολάδων παγκοσμίως, παράλληλα ξεπερ-
νώντας κατά 4 φορές τα όρια που θέτει ο
Ευρωπαικός Κανονισμός 432/2012 περί
προστασίας των λιπιδίων του αίματος. Η
ελαιοκανθάλη είναι μια εξόχως αντιοξει-

δωτική ουσία με ιδιότητες αντιφλεγμο-
νώδεις, καρδιοπροστατευτικές και νευ-
ροπροστατευτικές για τον ανθρώπινο
οργανισμό.

Ο ελαιοπαραγωγός Γ. Σακελλαρό-
πουλος έχει πετύχει ένα μοναδικό ρεκόρ
στην Ελλάδα. Τα ελαιόλαδα και οι ελιές
του, έχουν βραβευτεί 135 φορές στους
περισσότερους διεθνείς διαγωνισμούς
γευσιγνωσίας και ποιότητας. Ανάμεσα

στις πιο πρόσφατες βραβεύσεις του;
«Κορυφαίο αρωματικό ελαιόλαδο παγ-
κοσμίως 2019» για το πολυποικιλιακό
gourmet ελαιόλαδο Gemstone Blend
Flavored στην παγκόσμια κατάταξη Evoo
World Ranking 2019 και Χρυσό Βραβείο
Grand Prestige για 5 ελαιόλαδα του
brand στον διεθνή διαγωνισμό OLIVI-
NUS 2019.



Οριακή αύξηση της 
βιομηχανικής παραγωγής

Αύξηση 0,3% σημείωσε ο δείκτης
παραγωγής στη μεταποίηση το Δε-
κέμβριο, σε σύγκριση με το Δεκέμ-
βριο του 2018.

Ειδικά όσον αφορά στη βιομηχα-
νία τροφίμων, καταγράφηκε αύξηση
2,3% έναντι μείωσης 0,2% το Δεκέμ-
βριο του 2018, ενώ στη συνολική αύ-
ξηση της μεταποίησης συνέβαλαν η
βιομηχανία ξύλου, η παραγωγή χημι-

κών ουσιών, η κατασκευή ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, η κατασκευή ηλε-
κτρολογικού εξοπλισμού.

Στο σύνολο του έτους, η μεταποί-
ηση σημείωσε άνοδο 1,2% έναντι
ανόδου 2,8% το 12μηνο του 2018. Ει-
δικά όσον αφορά στη βιομηχανία τρο-
φίμων, η αύξηση ήταν της τάξης του
1,5%, έναντι της οριακής αύξησης
του 0,02% το 2018.

Μπαράζ ελέγχων για 
παράνομο τσίπουρο 

Θετικά μηνύματα
από την αγορά 
εργασίας 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
τον Νοέμβριο του 2019 και για πέμπτο συ-
νεχόμενο μήνα, το γενικό ποσοστό ανερ-
γίας παρουσίασε περαιτέρω μείωση και
ανήλθε στο 16,5% έναντι 18,6% τον αντί-
στοιχο μήνα του 2018.

Ειδικότερα, για τον μήνα Νοέμβριο, ο
συνολικός αριθμός των απασχολουμέ-
νων παρουσίασε αύξηση κατά 2,0% και
ανήλθε στα 3.910.499 άτομα (έναντι
3.834.036 το 2018), ενώ ο συνολικός
αριθμός των ανέργων παρουσίασε μεί-
ωση κατά 11,9% και ανήλθε στα 772.614
άτομα (έναντι 876.868 το 2018).

Σαρωτικούς ελέγχους πραγματο-
ποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα οι
υπηρεσίες του υπουργείου Εμπορίου
σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυ-
νομία, τη Δημοτική Αστυνομία, το Λιμε-
νικό Σώμα και την συνδρομή των τοπι-
κών, δημοτικών και περιφερειακών αρ-
χών, με στόχο το παρεμπόριο και τη δια-
κίνηση παράνομων οινοπνευματωδών.

Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν
δεκάδες είδη παρεμπορίου (περισσότε-
ρα από 1.120 τεμάχια), κυρίως απομι-
μητικά, τα οποία θα διακινούνταν παρά-
νομα στην αγορά, ενώ επιβλήθηκαν
πρόστιμα συνολικού ύψους 18.000 ευ-
ρώ. Πραγματοποιήθηκαν 85 έλεγχοι σε
καταστήματα μαζικής εστίασης, κατά
τους οποίους βεβαιώθηκαν 7 παραβά-
σεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα, συνο-
λικού ύψους 6.500 ευρώ, που αφορού-

σαν σε παραπλανητική ένδειξη επί τιμο-
καταλόγων για το προϊόν τσίπουρο και
το προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγ-
ματοποιών (διημέρων). Ο σχετικά μι-

κρός αριθμός παραβάσεων δείχνει ότι
οι καταστηματάρχες συμμορφώνονται
στην απαγόρευση διάθεσης χύμα προ-
ϊόντων.

4



5

Ισχυρό το ενδιαφέρον για τα προγράμματα
Business Banking Αγροτικός Τομέας 
& Business Banking Μεταποίηση 

Σειρά επαφών με τους επαγγελ-
ματίες του αγροτικού τομέα είχαν στη
Θεσσαλονίκη ανώτερα στελέχη της
Eurobank στο πλαίσιο της 28ης Διε-
θνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανη-
μάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων
«Agrotica 2020».

Στο εκθεσιακό περίπτερο της Eu-
robank, οι επισκέπτες είχαν την ευ-
καιρία να ενημερωθούν αναλυτικά
για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που
προσφέρουν τα προγράμματα της

τράπεζας «Business Banking Αγροτι-
κός Τομέας» και «Business Banking
Μεταποίηση», τα οποία εμπλουτίζον-
ται συνεχώς με προϊόντα και υπηρε-
σίες, ειδικά σχεδιασμένες για τις
ανάγκες κάθε αγρότη και κάθε αγρο-
τικής επιχείρησης, όπως τη χρηματο-
δότηση για την εγκατάσταση νέων
αγροτών, την παροχή ρευστότητας σε
όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδι-
κασίας

«Πράσινο Αποτύπωμα»
από την Τράπεζα Πειραιώς

Το ελληνικό 10ετές
«φλερτάρει» 
με το όριο το 1%

Μια ανάσα από το να σπάσει το ψυχο-
λογικό όριο του 1%, βρίσκεται το 10ετές
ομόλογο, ενώ το 5ετές υποχώρησε κάτω
από το επίπεδο του 0,3%, συνεχίζοντας
το ράλι.

Τα αλλεπάλληλα ιστορικά ρεκόρ των
τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ενι-
σχύουν τη διαπραγματευτική θέση της ελ-
ληνικής πλευράς εν όψει της κρίσιμης μά-
χης για χαμηλότερα πλεονάσματα, καθώς
επιβεβαιώνουν την άποψη ότι το κόστος
δανεισμού κινείται σταθερά σε πολύ χα-
μηλότερα επίπεδα από το βασικό σενάριο
του ESM, δηλαδή το 4,5%.

Ένα νέο επενδυτικό προϊόν που εν-
τάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Πει-
ραιώς για την ενίσχυση των ενεργειών,
οι οποίες συμβάλλουν στη βιώσιμη ανά-
πτυξη, προστίθεται στη γκάμα των  πρω-
τοποριακών και καινοτόμων επιλογών
στη διαχείριση περιουσίας που προσφέ-
ρει το Private Banking της Τράπεζας Πει-
ραιώς.

Πρόκειται για το Piraeus Private Ban-
king World Sustainability Balanced
Fund, το πρώτο Private Label Environ-
mental Social and Good Governance
(ESG) Fund. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επεν-
δύει σε εταιρείες από όλο τον κόσμο, οι
οποίες είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν
τις προκλήσεις του μέλλοντος, υλοποι-
ώντας ενέργειες, όπως η μείωση του κό-
στους ενέργειας και η διαχείριση περι-
βαλλοντικών κινδύνων. Οι εταιρείες αυ-

τές εφαρμόζουν τις αρχές βιωσιμότητας
και κατά κανόνα  έχουν υψηλότερες
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας,

χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, ισχυρό-
τερα οικονομικά στοιχεία και εν δυνάμει
μεγαλύτερη αποδοτικότητα κεφαλαίων.



Με κυρίαρχο μήνυμα «ΜΑΖΙ τη Μόνη
Δευτέρα που Αγαπάμε», πραγματοποι-
ήθηκε στον χώρο του εστιατορίου COO-
KOOVAYA το καθιερωμένο, ετήσιο κάλε-
σμα του Μακεδονικού Χαλβά. Αφήνον-
τας για λίγο πίσω τις άχρωμες και ανια-
ρές Δευτέρες της χρονιάς, στελέχη από
τον χώρο των media, δημοσιογράφοι και
bloggers είχαν την ευκαιρία να γίνουν
μία μεγάλη παρέα και να πάρουν μία
πρώτη γεύση από την πιο όμορφη Δευτέ-
ρα του χρόνου! 

Σε ένα μοναδικό καθαροδευτεριάτι-
κο σκηνικό με χαρταετούς, λουλούδια
και πολύχρωμες κορδέλες, οι προσκε-
κλημένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν πεντανόστιμους νηστίσιμους μεζέ-
δες που επιμελήθηκαν οι καταξιωμένοι
chef του εστιατορίου, με πρωταγωνιστή
πάντα, τον Μακεδονικό Χαλβά! Το κέφι
της μεγάλης παρέας ανέβασε ο τραγου-
διστής Αδάμ Τσαρούχης με την ορχή-
στρα του μέσα από αγαπημένες μελω-
δίες και μοναδικά «πειραγμένα» ελληνι-
κά τραγούδια. Το σκηνικό ολοκλήρωνε ο
συλλεκτικός χαρταετός που φέτος επιμε-
λήθηκε ο εικαστικός καλλιτέχνης “Go-
spel” - κατά κόσμον Μάκης Σεραφείμ -
δίνοντας μία δημιουργική πινελιά στο
αγαπημένο σύμβολο της Καθαράς Δευ-
τέρας. 

Στο πλαίσιο της φετινής γιορτής, πα-
ρουσιάστηκε η νέα επικοινωνιακή καμ-
πάνια του Μακεδονικού Χαλβά, η οποία
με επίκεντρο την online πλατφόρμα , σας

δίνει την ευκαιρία να προσκαλέσετε τα
πρόσωπα με τα οποία θέλετε να περάσε-
τε «ΜΑΖΙ τη Μόνη Δευτέρα που Αγαπά-
με»! Μέσα από κάθε πρόσκληση, βοη-
θάτε την παρέα του Μακεδονικού Χαλβά
να μεγαλώσει, ενώ παράλληλα παίρνετε

μέρος σε διαγωνισμό για να κερδίσετε
αγαπημένα προϊόντα. Την ίδια στιγμή, με
κάθε πρόσκληση βοηθάτε τον Μακεδο-
νικό Χαλβά να υποστηρίξει το έργο του
Σωματείου ΠΝΟΗ, Φίλοι Εντατικής Θε-
ραπείας Παιδιού. 

Λαγοτύρι και Γραβιέρα από τον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Μεσοτόπου
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Δύο νέα προϊόντα λάνσαρε πρόσφατα στην εγχώρια αγο-
ρά ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Μεσοτόπου,
επεκτείνοντας με νέους κωδικούς την οικογένεια των τυρο-
κομικών του. Πιο αναλυτικά, πρόκειται για τα τυριά Λαδοτύρι
Μυτιλήνης ΠΟΠ και Γραβιέρα Μυτιλήνης, τα οποία πλέον εί-
ναι διαθέσιμα στους καταναλωτές στα ράφια του Συνεταιρι-
στικού Παντοπωλείου στο Μεσότοπο, καθώς και σε καταστή-
ματα του νησιού και των Αθηνών.

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Μεσοτόπου
δραστηριοποιείται στο χωριό Μεσότοπος νοτιοδυτικά της Λέ-
σβου, σε μια περιοχή κατά κόρον κτηνοτροφική.

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1923 και λειτουργεί αδιά-
κοπα έως και σήμερα, με ζωικό κεφάλαιο των μελών του πε-
ρίπου 18.000 αιγοπρόβατα και παραγωγή αιγοπρόβειου γά-
λακτος 4.000.000 κιλά. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται

από οικονομική ύφεση των αγορών, συν την επιβαρυμένη
κατάσταση λόγω του προσφυγικού που πλήττει τη Λέσβο, η
Διοίκηση του Συνεταιρισμού στοχεύει να κινηθεί αποφασι-
στικά, στηρίζοντας την αγροκτηνοτροφία της περιοχής και το
προϊόν που απορρέει από αυτήν.

Μακεδονικός Χαλβάς: Φέτος περνάμε
«ΜΑΖΙ τη Μόνη Δευτέρα που Αγαπάμε»!
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Ασπράδι αυγού από 
την εταιρεία Βλαχάκη

Προϊόντα ασπραδιού εί-
ναι πλέον διαθέσιμα στα πε-
ρισσότερα σούπερ μάρκετ,
καθώς οι εγχώριες βιομη-
χανίες, που δραστηριοποι-
ούνται στο κανάλι του αυ-
γού, έχουν εντάξει αντίστοι-
χους κωδικούς στο χαρτο-
φυλάκιό τους. Ασπράδι αυ-
γού Αχυρώνα παστεριωμέ-
νο περιλαμβάνει και η γκά-

μα της εταιρείας Αυγά Βλα-
χάκη. Πρόκειται για ένα
προϊόν χωρίς συντηρητικά,
σε υγρή μορφή, που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για το
φαγητό, για την παρασκευή
μιας εύκολης ομελέτας με
0% λιπαρά και 0% χοληστε-
ρόλη ή για τη ζαχαροπλα-
στική (π.χ κέικ, μαρέγκα,
μους κλπ). Το προϊόν είναι

διαθέσιμο σε μπουκάλι των
500 γραμμαρίων και απευ-
θύνεται σε όσους κατανα-
λωτές πραγματοποιούν πιο
υγιεινές διατροφικές επιλο-
γές, αλλά και όχι μόνο. Το
ασπράδι αυγού, που στην
Ελλάδα αποτελεί ένα σχετι-
κά νέο προϊόν, είναι αρκετά
δημοφιλές στο εξωτερικό
εδώ και δεκαετίες.

Κρι Κρι: Δράση 
δενδροφύτευσης 
στη λίμνη Κερκίνη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε εθελοντική δενδροφύτευση στην
περιοχή της λίμνης Κερκίνης από τους
εργαζόμενους της Κρι Κρι, σε συνεργα-
σία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης
της περιοχής.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος
ΕΚΕ «Γαλακτικό Χωριό» που έχει δημι-
ουργήσει η Κρι Κρι σε συνεργασία με τον
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της Λί-
μνης Κερκίνης, με στόχο τη στήριξη της
περιοχής, καθώς και τη συνεισφορά στο
έργο και την αποστολή του Φορέα.

Οι εργαζόμενοι της ελληνικής γαλα-
κτοβιομηχανίας φύτευσαν πάνω από
350 μοσχεύματα από άγριες ιτιές, συμ-
βάλλοντας στην ενίσχυση της βιοποικι-
λότητα της περιοχής.

Το πρόγραμμα ΕΚΕ «Γαλακτικό Χω-
ριό» βρίσκεται σε εξέλιξη με συνεχείς
δράσεις στην περιοχή της Λίμνης Κερκί-
νης και της εύφορης κοιλάδας του Στρυ-
μόνα, η οποία παρέχει την πρώτη ύλη για
τα προϊόντα Κρι Κρι, προσφέροντας μο-
ναδικό φυσικό πλούτο και πλούσιες σε
βιταμίνες τροφές. Ήδη έχει ολοκληρω-
θεί η κατασκευή περιφράξεων για την
υποστήριξη των αποικιών των πουλιών
στο παραποτάμιο δάσος της Λίμνης Κερ-
κίνης, μία περιοχή που φιλοξενεί περισ-

σότερα από 300 είδη πουλιών. Στόχος
του προγράμματος είναι η προστασία και
διατήρηση της βιοποικιλότητας και η

ανάδειξη του απαράμιλλου κάλους και
του ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόν-
τος της περιοχής. 
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Υγρό ρόφημα γιαουρτιού Νουνού
Ένα ασυνήθιστο προϊόν για

τα ελληνικά δεδομένα, με στοι-
χεία καινοτομίας κυκλοφόρη-
σε πρόσφατα από την εταιρεία
FrieslandCampina Hellas.

Η εταιρεία επέκτεινε το
χαρτοφυλάκιό της με κωδι-
κούς σε μια πολύ νέα κατηγο-
ρία στην Ελλάδα, αυτή των
υγρών ροφημάτων γιαούρτης.
Στα σουπεμάρκετ πλέον κυ-
κλοφορεί το υγρό ρόφημα γι-
αούρτι «Πιες Το Γιαούρτι Σου»
το οποίο είναι διαθέσιμο σε
τρεις διαφορετικούς γευστι-
κούς συνδυασμούς: Ροδάκινο
και Φρούτα του Δάσους, Φρά-
ουλα, και Κεράσι.

Η FrieslandCampina Hellas
εισήλθε στην κατηγορία προ-
ϊόντων γιαούρτης το 2004 και
σήμερα παράγει και εμπορεύε-
ται μία ολοκληρωμένη γκάμα
προϊόντων γιαούρτης, καλύ-
πτοντας τις διατροφικές ανάγ-
κες ολόκληρης της οικογένει-
ας.

Αλλαντικά Natarele από την Έδεσμα 

Tsakiris Κυματιστά
σε 3 γεύσεις

Τα πατατάκια Tsakiris, ένα ελληνικό
σνακ με διάρκεια δεκαετιών, παράγονται
στην Αταλάντη, και διακρίνονται για την
υψηλή τους ποιότητα, τις πρώτες ύλες
από 100% φυσική πατάτα και την ιδιαίτε-
ρη γεύση τους. Εκτός από την κλασική εκ-
δοχή τους, κυκλοφορούν στο λιανεμπό-
ριο και στον τύπο “Κυματιστά”. Τα πατατά-
κια Tsakiris Κυματιστά είναι διαθέσιμα
στα σούπερ μάρκετ σε τρεις διαφορετικές
γεύσεις: Barbeque, Αλάτι και Ρίγανη. Τα
Tsakiris Chips έχουν αποσπάσει πολλα-
πλές βραβεύσεις για τις πρωτότυπες και
δημιουργικές ενέργειές τους, σε περι-
στάσεις όπως τα Marketing Excellence
Awards, Social Media Awards και Digital
Media Awards.

Πιο υγιεινές γευστικές επιλογές
για τους καταναλωτές έχει προσθέσει
στην οικογένεια των προϊόντων της η
εταιρεία Έδεσμα, λανσάροντας στην
αγορά τα αλλαντικά Nataele. Η σειρά
προϊόντων Natarele αποτελεί μια
πρωτοπόρα ιδέα για την Ελληνική
αγορά αλλαντικών. Η φιλοσοφία πα-
ραγωγής τους ακολουθεί την μέθοδο
του “clean labeling” όπου τα προϊόν-
τα δεν περιέχουν καθόλου συντηρη-
τικά και χημικά πρόσθετα. Επιπρό-
σθετα τα αλλαντικά Natarele είναι με
χαμηλά λιπαρά και χωρίς γλουτένη. Η
επιλογή της καλύτερης ποιότητας
κρεάτων σε συνδυασμό με το χυμό
φρούτων και λαχανικών που περιέ-
χουν, δίνουν στα προϊόντα Natarele
εξαιρετική γευστική απόλαυση με
πλήρη υγιεινή διατροφική αξία. Τα
προϊόντα υπόκεινται σε διαδικασία
της υπερπίεσης για αυξημένη διάρ-
κεια ζωής. 


