


Σούπερ μάρκετ “ψηφίζουν”
οι Έλληνες καταναλωτές

Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες κατα-
ναλωτές εξετάζουν πλέον την ποιότητα
και όχι μόνο το κόστος των προϊόντων
που αγοράζουν στο σούπερ μάρκετ, εξα-
κολουθούν να παρουσιάζονται ιδιαιτέ-
ρως κινητικοί αναζητώντας ευκαιρίες
εξοικονόμησης χρημάτων. Έρευνες της
αγοράς καταγράφουν ότι κατά μέσο όρο
ο καταναλωτής αγοράζει από 14 έως 16
φορές την εβδομάδα κάποια είδη τροφί-
μων από διάφορα σημεία πώλησης. Η
υψηλή όμως επισκεψιμότητα δεν μετα-
φράζεται συνήθως και σε αξία καλαθιού.

Για παράδειγμα, ο φούρνος εμφανίζεται
να έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από
το κρεοπωλείο, αλλά κατά κανόνα έχει
καλάθι χαμηλότερης αξίας, καθώς το
ψωμί ή ο καφές έχει χαμηλότερο κόστος.
Το μεγαλύτερο καλάθι ανά επίσκεψη κα-
ταγράφεται στις αλυσίδες των σουπερ-
μάρκετ, καθώς πρόκειται για το σημείο
πώλησης που συγκεντρώνει το μεγαλύ-
τερο εύρος προϊόντων, όπου ο κατανα-
λωτής μπορεί να βρει και τα προϊόντα
των ανταγωνιστικών καναλιών. Περίπου
το 21% της επισκεψιμότητας στις αλυσί-

δες σουπερμάρκετ αφορά τις  αγορές
τροφίμων, αλλά καταλαμβάνουν και πε-
ρίπου το 53% της συνολική δαπάνης των
νοικοκυριών. Το γεγονός αντικατοπτρί-
ζει από τη μια, το σημαντικά μεγαλύτερο
μέσο καλάθι στις αγορές από το σουπερ-
μάρκετ, συγκριτικά με τα υπόλοιπα ση-
μεία πώλησης, από την άλλη την προτί-
μηση του καταναλωτικού κοινού για την
πραγματοποίηση του μεγαλύτερου όγ-
κου των αγορών στο δίκτυο της οργανω-
μένης λιανικής. 
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Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας  και  στο πλαίσιο στήριξης
των μικρών, μεσαίων & μεγάλων επιχει-
ρήσεων που διαθέτουν δυναμισμό και
προοπτικές, η Εθνική Τράπεζα σε συνερ-
γασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων παρείχε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα στοχευμένη στήριξη προς επι-
χειρήσεις που προάγουν τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα και την παρουσία γυ-
ναικών σε ηγετικές θέσεις επιχειρήσε-
ων. 

Το περασμένο καλοκαίρι, υπογρά-
φηκε μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
σύμβαση ύψους 25 εκατ. ευρώ για τη
χρηματοδότηση ΜμΕ και επιχειρήσεων
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που είτε διοι-
κούνται κατά πλειοψηφία από γυναίκες ή
ανήκουν και διοικούνται κατά πλειοψη-
φία από γυναίκες. Σκοπός  του προγράμ-
ματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης
των επιλέξιμων επιχειρήσεων στην τρα-

πεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευ-
νοϊκούς όρους, συμβάλλοντας στη μεί-
ωση του χρηματοοικονομικού κόστους
που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις και συνεισφέροντας με αυτό τον
τρόπο στην επαγγελματική ενδυνάμωση
των γυναικών. 

Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διά-
στημα η Εθνική Τράπεζα διοχέτευσε
ρευστότητα ύψους 25 εκατ. ευρώ στις
επιλέξιμες επιχειρήσεις αποδεικνύοντας
έμπρακτα το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της
για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρη-
ματικότητας. 

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος
των επιλέξιμων επιχειρήσεων και κατ’
επέκταση της άμεσης απορρόφησης του
ποσού των 25 εκατ. ευρώ,  η Εθνική Τρά-
πεζα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, σχεδιάζουν  να
προβούν σε αύξηση του προϋπολογι-
σμού του προγράμματος. 

Με το... δεξί μπήκε στο 2020 η Ευρωπαϊκή Πίστη

Editorial
Το πλεονέ-
κτημα του
σουπερ-
μάρκετ συγ-
κριτικά με
άλλα κανά-
λια πώλη-
σης στο να
προσφέρει

στον καταναλωτή αυτό που ζητά-
ει “σκιαγραφούν” οι έρευνες της
αγοράς. Οι Έλληνες παρουσιά-
ζονται ιδιαιτέρως κινητικοί ως
προς τις αγορές τους, όμως το
μεγαλύτερο μέρος της μηνιαίας
δαπάνης σημειώνεται στο δίκτυο
της οργανωμένης λιανικής.

Θύμιος Κτενίδης 

2

Με σημαντική αύξηση παραγω-
γής ασφαλίστρων ξεκίνησε το πρώ-
το δίμηνο του 2020 για την Ευρωπαϊ-
κή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Συγκεκριμένα, τα
Καθαρά Ασφάλιστρα πλέον Δικαιω-
μάτων Συμβολαίων διαμορφώθη-
καν στα 35,8 εκ. ευρώ, παρουσιά-
ζοντας ισχυρή αύξηση 16,2% σε
σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2019.  

Η Εταιρία παρουσιάζει αύξηση
στην Παραγωγή (Καθαρά Ασφάλι-
στρα πλέον Δικαιωμάτων Συμβολαί-
ων) σε όλους τους κλάδους δραστη-
ριοποίησής της. Αναλυτικά, σημει-
ώνεται αύξηση: 

Στον Κλάδο Ζωής κατά 31,3%
στα 13,1 εκ. ευρώ, από 10,0 εκ. ευ-
ρώ το πρώτο δίμηνο του 2019.  

Στον Κλάδο Αυτοκινήτων (Αστική
Ευθύνη και Χερσαία Οχήματα) κατά
11,3% στα 16,3 εκ. ευρώ, έναντι
14,7 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσι-
νό διάστημα. 

Στους Γενικούς κλάδους Ζημιών
κατά 3,6% στα 6,4 εκ. ευρώ, έναντι
6,2 εκ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του
2019. 
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Οι Γερμανοί “κοιτάνε” την ελληνική οινοπαραγωγή
Την πρόθεση της Γερμα-

νίας να αξιοποιήσει τη θετική
συγκυρία που χαρακτηρίζει
την ελληνική οικονομία, με
στόχο την τόνωση των γερμα-
νικών επενδύσεων στη χώρα,
εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός
Υπουργός Οικονομίας και
Ενέργειας, Peter Altmaier, μι-
λώντας στο Forum του Βερολί-
νου.  

Κατά τον κ. Altmaier, δύο
αγορές που θα μπορούσαν να
συνεργαστούν επενδυτικά Ελ-
λάδα και Γερμανία είναι η οινο-
παραγωγή, αξιοποιώντας τις
καλές κλιματολογικές συνθή-

κες που επικρατούν στην Ελ-
λάδα, όπως και η ηλεκτροκίνη-
ση. 

Ο Έλληνας Υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Άδω-
νις Γεωργιάδης, μιλώντας στο
πλαίσιο του Φόρουμ, σημεί-
ωσε ότι: «Η Ελλάδα προσφέρε-
ται για επενδύσεις σε τομείς,
όπως η φαρμακοβιομηχανία, η
διαστημική τεχνολογία όπου η
χώρα διαθέτει ανθρώπινο δυ-
ναμικό υψηλής κατάρτισης, η
τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες τε-
χνολογίες, η διαχείριση απορ-
ριμμάτων, ο τουρισμός και η
αγροτική οικονομία». 

Γερμανικό ενδιαφέρον 
για επενδύσεις στην Ελλάδα 

Υπό τη βαριά σκιά του κορωνοϊού και
των επιπτώσεων του στην οικονομική δρα-
στηριότητα, Γερμανοί και Έλληνες κυβερ-
νητικοί αξιωματούχοι κι επιχειρηματίες
έστειλαν σαφές μήνυμα για επενδύσεις
στη χώρα μας.  

“Ελλάδα και Γερμανία στηρίζουν τις με-
ταξύ τους οικονομικές σχέσεις και θα τις
εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο» δήλω-
σε, μεταξύ άλλων, η Γερμανίδα Καγκελά-
ριος, Α. Μέρκελ, μιλώντας στο «Ελληνο-
γερμανικό Οικονομικό Φόρουμ –Όραμα
και Ευκαιρίες Επενδύσεων», ενώ ο Έλλη-

νας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτά-
κης, από το ίδιο βήμα τόνισε ότι οι δύο χώ-
ρες, από μια σχέση πιστωτή δανειολήπτη,
δημιουργούν μια σχέση ισότιμων εταίρων,
διεκδικώντας κοινά οφέλη μέσα από το πε-
δίο των επενδύσεων. Η Γερμανίδα Καγκε-
λάριος παρουσιάσθηκε αισιόδοξη για την
πορεία της ελληνικής οικονομίας, υπο-
γραμμίζοντας ότι το 2020, το ΑΕΠ της χώ-
ρας αναμένεται ότι θα αυξηθεί κατά 2,4%,
θα καταγράψει δηλαδή ρυθμούς κατά πο-
λύ υψηλότερους του μέσου ευρωπαϊκού
όρου, ενώ την ίδια στιγμή η ανεργία μει-

ώνεται.  Από την πλευρά του, ο Έλληνας
Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η όποια
κρίση δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για
λιγότερες μεταρρυθμίσεις, αντιθέτως, θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να κινηθούν με
μεγαλύτερη ταχύτητα. Ειδικά όσον αφορά
στις γερμανικές επενδύσεις, αναγνώρισε
ότι άντεξαν και στήριξαν τη χώρα κατά τη
διάρκεια της κρίσης, διατηρώντας σχεδόν
όλες τις θέσεις εργασίας και πλέον οι Γερ-
μανοί επενδυτές στρέφονται με μεγαλύτε-
ρο ενδιαφέρον προς την ελληνική οικονο-
μία. 



“Σκιές” στις πρόσθετες 
φοροελαφρύνσεις του 2020

Δυσκολεύει πολύ ο
σχεδιασμός για μείωση
της εισφοράς αλληλεγ-
γύης και ταχύτερη μεί-
ωση των ασφαλιστικών
εισφορών, καθώς η
επέλαση του κορωνοϊ-
ού ανατρέπει, πλέον,
όλα τα δεδομένα.  

Από τη μια, οι ανα-
ταράξεις στο διεθνές
περιβάλλον αναμένε-
ται να “φρενάρουν”
τους ρυθμούς ανάπτυ-
ξης στην Ελλάδα, ειδι-
κά αν επιβεβαιωθούν
οι πρώτες “μαύρες”
εκτιμήσεις για τον Του-
ρισμό, ενώ από την άλλη θα ενταθούν οι πιέσεις στα φορολογικά έσοδα, κυρίως
στο πεδίο των φόρων κατανάλωσης. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε συμφω-
νία με τους Θεσμούς για την ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου γύρω στο 0,5%, κά-
τι που πλέον φαντάζει αβέβαιο.  

Νέα δέσμη αντίμετρων 
για τον κορωνοϊό

Το “κλειδί” για
τους κραδασμούς
του κορωνοϊού 

Με την Ευρωζώνη να “φλερτάρει” με
την ύφεση, πριν καν νιώσει τον κορωνοϊό
και τις χώρες να ανακοινώνουν τα πρώτα
μέτρα στήριξης των οικονομιών τους, θε-
ωρείται μονόδρομος η εξάντληση των πε-
ριθωρίων ευελιξίας των Ευρωπαϊκών Κα-
νόνων και για την Ελλάδα.  

Όπως προβλέπει το Σύμφωνο Σταθε-
ρότητας, σε περίπτωση ασυνήθων περι-
στάσεων που εκφεύγουν του ελέγχου και
έχουν σημαντική επίπτωση στη δημοσιο-
νομική κατάσταση...επιτρέπεται στα κρά-
τη- μέλη να αποκλίνουν προσωρινά από
την πορεία προσαρμογής, τουτέστιν από
το στόχο για πλεόνασμα 3,5%.  

Πριν από το τέλος του μήνα θα ανα-
κοινωθεί το δεύτερο “πακέτο” παρεμβά-
σεων για την αντιμετώπιση των οικονο-
μικών επιπτώσεων του κορωνοϊού.  

Μέσω του μηχανισμού παρακολού-
θησης, που έχει στηθεί στο Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους, το υπουργείο Οικο-
νομικών θα στηρίξει τις επιχειρήσεις
που υφίστανται μεγάλη πτώση τζίρου. Το
πόσο μεγάλη θα πρέπει να είναι αυτή η
συρρίκνωση του κύκλου εργασιών, για
να ενεργοποιούνται τα μέτρα στήριξης,
θα εξαρτάται από τον κλάδο, δηλαδή το
κριτήριο δεν θα είναι οριζόντιο για
όλους. Το “αντίδοτο” θα είναι πιθανότα-
τα η χορήγηση άτοκων δανείων. Στην
Ιταλία, το αντίστοιχο μέτρο προβλέπει
φοροεκπτώσεις και φοροαπαλλαγές για
επιχειρήσεις με πτώση τζίρου άνω του
25%.  

“Αγκάθι” παραμένει το πώς θα καλυ-
φθούν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσε-
ων, που είτε κλείνουν με απόφαση της
κυβέρνησης είτε λόγω μειωμένης δρα-
στηριότητας  
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“Γκρίζες” προβλέψεις για πτώση
τζίρου στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο  

Οι διαταραχές, που
προκλήθηκαν από τον
κορωνοϊό, αναμένεται
να οδηγήσουν σε
απώλειες πωλήσεων
για τους λιανοπωλη-
τές στην Ευρώπη, ενώ
η Κίνα εξακολουθεί να
αγωνίζεται να επανα-
λάβει την πλήρη πα-
ραγωγή.  

Η έρευνα που διε-
ξήχθη από τον έμπορο
Zencargo, εκτιμά ότι οι
σωρευτικές επιπτώ-
σεις των χαμένων πω-
λήσεων για τους λια-
νοπωλητές από τις 9
Μαρτίου έως τις 20
Απριλίου στη Γερμανία θα είναι πάνω από 728 εκατομμύρια λίρες, στη Γαλλία πά-
νω από 445 εκατομμύρια λίρες και 253 εκατ. Λίρες στη Βρετανία, με συνολική ζη-
μιά στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ σε 3,3 δισ. Λίρες.  

“Φουλάρουν” 
οι εξαγωγές 
ακτινιδίων  

Προς νέο ρεκόρ εξαγωγών οδεύει το
ακτινίδιο, καθώς έως και την περασμένη
Παρασκευή ανέρχονταν σε 138.368 τό-
νους έναντι 101.283 την ίδια περιόδου
του 2019, με ενδείξεις ότι η φετινή εμπο-
ρική περίοδος θα καταγράψει νέο ρεκόρ
τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία.  

Διψήφια αύξηση καταγράφεται και
στην εξαγωγή μανιταριών, η οποία ανέρ-
χεται σε 16,4% και τη συνολική εξαγωγι-
κή ποσότητα να αγγίζει τους 111.165 τό-
νους έναντι 95.480 πέρυσι. 

Πίεση στις διεθνείς τιμές 
των αγροτικών προϊόντων 

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκ-
πλήρωσης για το καλαμπόκι και τη
σόγια του Σικάγου υποχώρησαν 2%
τη Δευτέρα, επεκτείνοντας τις απώ-
λειες, καθώς οι ανησυχίες για την οι-
κονομική επιβράδυνση από τον τα-
χύτατα εξελισσόμενο κορωνοϊό,
προκάλεσαν την κατάρρευση σε με-
τοχές και εμπορεύματα. Όσον αφο-
ρά στο σιτάρι, η τιμή του χτυπάει το
χαμηλότερο των τελευταίων 4 μη-
νών.  

Η απότομη πτώση των τιμών του
πετρελαίου αυξάνει τις ανησυχίες
σχετικά με τη ζήτηση για ορισμένα
γεωργικά προϊόντα, όπως το καλαμ-
πόκι και το σογιέλαιο που χρησιμο-
ποιούνται για την παραγωγή ανανε-
ώσιμων καυσίμων. Το πιο ενεργό
συμβόλαιο για το καλαμπόκι στο Chi-
cago Board of Trade υποχώρησε 2%
στα 3,68 δολάρια, οι σπόροι σόγιας
έχασαν 2,1% στα 8,73 δολάρια, ενώ
το σιτάρι έχασε 1,8% στα 5,06-3 / 4
δολάρια. 



Το “αδιαχώρητο” στα
ιταλικά σούπερ μάρκετ

Στα σούπερ μάρκετ “έτρεξαν” πανικόβλητοι οι
Ιταλοί, μετά την ανακοίνωση του προεδρικού δια-
τάγματος, βάσει του οποίου απαγορεύονται σε όλη
την Ιταλία οι μη απαραίτητες μετακινήσεις προκει-
μένου να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας του
νέου κοροναϊού, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα
ενημέρωσης. Υπάλληλοι βρίσκονταν στην είσοδο
των σούπερ μάρκετ για να ρυθμίζουν την είσοδο
των καταναλωτών, οι οποίοι έκαναν με ηρεμία ουρά
έξω από τις πόρτες με τα καρότσια τους. Πατάτες,
μπισκότα, γάλα, ζάχαρη αλλά και σαπούνια και αντι-
σηπτικά φεύγουν πρώτα από τα ράφια, σαν σε καιρό
πολέμου, δήλωσε ένας καταστηματάρχης που ρω-
τήθηκε από το πρακτορείο Ansa. Οι τίτλοι των ιταλι-
κών εφημερίδων σήμερα είναι χαρακτηριστικοί της
κατάστασης: «Η Ιταλία κλειστή», «Όλοι στο σπίτι»,
«Πλήρης προστασία», «Όλα κλειστά». Η ιταλική κυ-
βέρνηση ξέδωσε συγκεκριμένη διευκρίνιση για τα
σούπερ μάρκετ, τονίζοντας ότι θα παραμείνουν
ανοικτά και θα ανεφοδιάζονται «τακτικά», ενώ συ-
νέστησε στους πολίτες να «μην σπεύδουν να προ-
μηθευτούν τρόφιμα ή είδη πρώτης ανάγκης, τα
οποία μπορούν να αγοράσουν τις επόμενες ημέ-
ρες». Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε
υπέγραψε χθες διάταγμα με το οποίο επεκτείνει τα
περιοριστικά, προληπτικά μέτρα που υιοθετήθηκαν
την Κυριακή στη βόρεια Ιταλία σε όλη τη χώρα
«προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού»
SARS-CoV-2.
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Φρέσκο ή φέρτο! Τα My market “τσεκάρουν” την ποιότητα
Αλλάζουν δραστικά την εικόνα τους

τα ελληνικά σούπερ μάρκετ, με τις μεγά-
λες αλυσίδες να προχωρούν σε επενδύ-
σεις και νέες τεχνολογίες, που εφαρμό-
ζονταν μέχρι τώρα στο εξωτερικό. Εκτός
από τις πολυάριθμες ανακαινίσεις κατα-
στημάτων, που παρατηρούνται τα τελευ-
ταία χρόνια, τα νέα τμήματα προϊόντων,
τις προσφορές και τα online shops, οι
εγχώριες εταιρείες προσπαθούν να
προσφέρουν μια νέα αγοραστική εμπει-
ρία, προκειμένου να προσελκύσουν
τους καταναλωτές και να αυξήσουν τους
τζίρους τους.

Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η αλυσί-
δα My Market, που έχει εφαρμόσει στα
καταστήματά της την πρακτική Φρέσκο ή
Φέρτο! Οι πελάτες των My Market, σε
περίπτωση που δεν είναι απόλυτα ικανο-
ποιημένοι από τη φρεσκάδα των προϊόν-

των που αγοράζουν, έχουν τη δυνατότη-
τα να τα επιστρέψουν. Κάθε εβδομάδα
περνάει από “έλεγχο” ένα είδος, με το

διακριτικό πράσινο σήμα ή Φρέσκο ή
Φέρτο, προσφέροντας παράλληλα
100% εγγύηση αντικατάστασης.
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Βούτυρα ξηρών καρπών σε 5 γευστικούς συνδυασμούς
Η Bιο Υγεία ιδρύθηκε το 2000 και

εδρεύει στον Αγ. Στέφανο Αττικής. Αποτελεί
μία από τις πρώτες εταιρείες που ασχολήθη-
καν με τα βιολογικά προϊόντα. Στο χαρτοφυ-
λάκιό της διαθέτει μεγάλη ποικιλία από βιο-
λογικά βούτυρα ξηρών καρπών, τόσο ελλη-
νικής παραγωγής, όσο και εισαγωγής. Ο κα-
ταναλωτής μπορεί να προμηθευτεί τους πα-
ρακάτω κωδικούς προϊόντων:
n Βιολογικό φυστικοβούτυρο
n Βιολογικό αμυγδαλοβούτυρο
n Βιολογικό φουντουκοβούτυρο
n Βιολογικό ηλιοσποροβούτυρο
n Βιολογική χαρουπόκρεμα

Η εταιρεία Bιο Υγεία διαθέτει μεγάλη
ποικιλία, ενώ συνεργάζεται με περισσότε-
ρους από 75 διαφορετικούς οίκους εξωτε-
ρικού από Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και
Ισπανία και αρκετούς Έλληνες παραγωγούς
γνωστούς για την ποιότητα των προϊόντων
τους. Τα προϊόντα της σειράς βιολογικών
βούτυρων από ξηρούς καρπούς είναι κα-
τάλληλα για ένα υγιεινό πρωινό και απευθύ-
νονται σε κάθε ηλικιακή ομάδα.

Αυγά πλούσια σε Ω-3 
από την Πουλ Πουλ

Τα βιολογικά προϊόντα έχουν πραγ-
ματοποιήσει δυναμική είσοδο στην εγ-
χώρια αγορά τα τελευταία χρόνια και
αποτελούν μια από τις κατηγορίες τροφί-
μων που γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες έχουν αυ-
ξήσει τις επιλογές βιολογικών προϊόντων
στα σούπερ μάρκετ, καθώς το σύγχρονο
καταναλωτικό κοινό αναζητά πλέον πιο
ποιοτικά προϊόντα, παρά το υψηλότερό
τους κόστος. Η τάση αυτή παρατηρείται
και στο κανάλι των αυγών, αφού βιολογι-
κά αυγά έχουν ενταχθεί στο χαρτοφυλά-
κιο πολλών εταιρειών. 

Αυγά πιστοποιημένα βιολογικά υψη-
λής περιεκτικότητας σε Ω3 και μονοακό-
ρεστα λιπαρά προσφέρει και η εταιρεία
Πουλ Πουλ από τη Σπάρτη. Εκτός από τα
αυγά από κότες, που βόσκουν ελεύθερα
στο βιολογικό αγρόκτημα, πλέον η εται-
ρεία παράγει το πιστοποιημένο βιολογι-
κό αυγό πλούσιο σε Ω-3 και μονοακόρε-
στα λιπαρά από κότες που τρέφονται επί
πλέον με βιολογικό λιναρόσπορο και το
αυγό εμπλουτίζεται με καλά λιπαρά.



Μπάρες με κάνναβη 
σε 2 γεύσεις

Μπάρες βρώμης με κάν-
ναβη έχουν κυκλοφορήσει
στην αγορά από την εταιρεία
Naturals. Το προϊόν αποτε-
λείται από βρώμη με μέλι και
σπόρους κάνναβης και είναι
διαθέσιμο σε δύο γεύσεις:
n βανίλια
n κακάο

Οι μπάρες κυκλοφορούν
σε συσκευασία των 40γρ. στα
σούπερ μάρκετ και δεν περιέ-
χουν ζάχαρη. Η εταιρεία Na-
turals δραστηριοποιείται στο
χώρο των τροφίμων και ειδι-
κότερα της υγιεινής διατρο-
φής. Στόχος της είναι να
ερευνά, να επιλέγει και να
προσφέρει στους καταναλω-
τές προϊόντα υψηλής διατρο-
φικής και γευστικής αξίας.

Ελληνική ζάχαρη από τη Royal sugar

Πικάντικη 
μουστάρδα 
με μπούκοβο 
και πάπρικα 

Μια πικάντικη μουστάρδα με μεσογει-
ακό χαρακτήρα και συστατικά όπως το
βαλσαμικό ξίδι, το εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο, το μέλι και τα αρωματικά μπα-
χαρικά έχει
κυκλοφορή-
σει στην αγο-
ρά από την
εταιρεία Κα-
λαμάτα Πα-
παδημητρίου.
Η ελληνική
μ ο υ σ τ ά ρ δ α
με μπούκοβο
και πάπρικα
δεν περιλαμ-
βάνει γλουτένη, ζάχαρη ή τεχνητές χρω-
στικές και έχει 12 θερμίδες ανά κουταλιά.
Είναι κατάλληλη για να συνοδεύσει κυ-
ρίως ψητά κρέατα φούρνου.

Η Royal Sugar, που λανσάρει
ποιοτική ζάχαρη στην αγορά, αποτε-
λεί  μια εταιρεία ελληνικών συμφε-
ρόντων.

Έχοντας συνάψει συμφωνία με
παραγωγούς βιολογικής ζάχαρης
από ζαχαροκάλαμο, η Royal Sugar
με οδηγό την καινοτομία, έχει λαν-
σάρει στην ελληνική αγορά βιολογι-
κή ζάχαρη σε χάρτινη συσκευασία
των 500γρ. και του 1 κιλού, καθώς
και σε ατομικές μερίδες stick.

H βιολογική ζάχαρη Royal Su-
gar είναι πιστοποιημένη από τη BIO
HELLAS και συσκευάζεται στις σύγ-
χρονες γραμμές παραγωγής, πιστο-
ποιημένες με ISO 22000. Η Royal
Sugar ιδρύθηκε το 2013, είναι μια
ελληνική οικογενειακή επιχείρηση
και δραστηριοποιείται στο εμπόριο
τροφίμων, με έμφαση στη μεταποί-
ηση και εμπορία ζάχαρης και αλεύ-
ρων σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκά-
νια. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη, στα όρια της Βιο-
μηχανικής Περιοχής Σίνδου σε κον-
τινή απόσταση από το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης.

8


