
Καθημερινό Ψηφιακό Newsletter

Με ταχείς ρυθμούς
αναπτύσσεται τα τελευταία
χρόνια η κατηγορία των
vegan προϊόντων, καθώς
αποτελούν μία από τις
σημαντικότερες τάσεις που
επικρατούν πλέον στη
βιομηχανία τροφίμων.

Είτε πρόκειται για φυτικά ρο-
φήματα είτε για plant based
μπέργκερ και λουκάνικα, τα στοι-
χεία της αγοράς φανερώνουν ότι
τα vegan προϊόντα δεν αποτελούν
μια παροδική μόδα αλλά μια εναλ-

λακτική κατηγορία προϊόντων που
θα παίξει καθοριστικό ρόλο στα
ράφια των καταστημάτων την επό-
μενη δεκαετία. Πρόσφατες έρευ-
νες, άλλωστε, δείχνουν ότι οι σύγ-
χρονοι καταναλωτές αναζητούν
συστηματικά στα καταστήματα κω-
δικούς που να ταυτίζονται με ένα
πιο υγιεινό διατροφικό μοντέλο,
ενώ παράλληλα ένα σημαντικό
ποσοστό επιδιώκει να περιορίσει
την κατανάλωση κρέατος στην κα-
θημερινότητά του, κυρίως για ηθι-
κούς λόγους που ταυτίζονται με τη
ζωοφιλία. Στο πλαίσιο αυτό, οι βιο-
μηχανίες τροφίμων που δραστη-
ριοποιούνται στην παγκόσμια αλ-

λά και την εγχώρια αγορά λανσά-
ρουν συνεχώς vegan κωδικούς,
προκειμένου να διεκδικήσουν ένα
μέρος του διόλου ευκαταφρόνη-
του τζίρου που υπόσχεται η κατη-
γορία. Είναι χαρακτηριστικό το γε-
γονός ότι η παγκόσμια αγορά των
φυτικών τροφίμων, που υποκαθι-
στούν τα παραδοσιακά προϊόντα
ζωικής προέλευσης, αναπτύσσε-
ται με ετήσιο ρυθμό της τάξεως
του 15%, σύμφωνα με στοιχεία της
αγοράς, ενώ οι αναλυτές προβλέ-
πουν ότι η συγκεκριμένη αγορά θα
αγγίξει σε αξία τα 140 δισ. δολάρια
μέχρι το 2029.

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021
Αρ. τεύχους 198

Ραγδαία ανάπτυξη για την
κατηγορία των vegan προϊόντων



Σχέδιο 45 ημερών με την κωδική ονομασία “Ελεύθερη Αγορά”
προωθεί η κυβέρνηση, παράλληλα με την πορεία των
επιδημιολογικών δεδομένων, τα οποία εξακλουθούν να είναι
επιβαρυντικά ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής. 

Τ ο σχέδιο προβλέπει αρχικά το άνοιγμα του λιανεμπορίου, είτε τη Δευτέρα 22 Μαρτί-
ου είτε μία εβδομάδα μετά στις 29 τρέχοντος, όπως προανήγγειλε και με σχετικές δη-
λώσεις του, ο υπουργός Ανάπτυξης και

Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος απέ-
κλεισε το άνοιγμα των καταστημάτων με τη μέθοδο
του clickaway, παραπέμποντας στην αποστολή
sms, βάσει του οποίου θα επιτρέπεται έως τρεις
ώρες η παρουσία των καταναλωτών στα καταστή-
ματα με παράλληλη τήρηση των μέτρων που
ισχύουν. Παράλληλα, στα μέσα Απριλίου, θα εξετα-
στεί η πιθανή ημερομηνία για άνοιγμα της εστίασης
σε εξωτερικούς χώρους, ενώ κάθε κίνηση της κυ-
βέρνησης θα καθορίζεται με βάση τις εισηγήσεις
της Επιτροπής των ειδικών, αλλά και την πορεία του εμβολιασμών στον πληθυσμό. 

Τρεις φάσεις
Το άνοιγμα της οικονομίας αναμένεται να γίνει σε τρεις φάσεις, αρχικά και άλλες δύο

στην συνέχεια, αφού η πρότερη εμπειρία των ταχέων βημάτων επιστροφής στην κανονικό-
τητα το 2020 έχει δείξει πως ένα από τα βασικά όπλα απέναντι στην πανδημία είναι η υπομο-
νή. Η λειτουργία του λιανεμπορίου μέσω του 13032, θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμο-
γή που ετοιμάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το μήνυμα θα μπορεί να σταλεί
από το ίδιο κινητό, μόνο μία φορά την ημέρα. Η δεύτερη φάση της επιστροφής στην κανονι-
κότητα θέλει τους μαθητές να επιστρέφουν στις αίθουσές τους αν όχι την εβδομάδα του
ανοίγματος του λιανεμπορίου, τότε την επόμενη. Αυτή τη φορά θα δοθεί προτεραιότητα στο
άνοιγμα των Γυμνασίων και των Λυκείων της χώρας. 

Εστίαση-Τουρισμός
Το άνοιγμα της εστίασης μόνο σε εξωτερικούς χώρους, θα αποτελέσει το αντικείμενο

συζήτησης στην Επιτροπή των Ειδικών, κατά τη συνεδρίαση της 15ης Απριλίου. Στόχος της
κυβέρνησης είναι να ανοίξει ο συγκεκριμένος κλάδος λίγο πριν το Πάσχα, αλλά με την τή-
ρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων και πρωτοκόλλων υγείας και με την επιβολή αυ-
στηρών προστίμων, για όσους δεν εφαρμόζουν τα μέτρα. Το άνοιγμα της εστίασης, θα συ-
νοδευτεί από συγκεκριμένο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων στους ανοικτούς χώρους, με συγ-
κεκριμένο όριο ατόμων και με βάση συγκεκριμένες αποστάσεις. 

Ζωτικής σημασίας θέμα είναι το άνοιγμα του τουρισμού, το οποίο σχεδιάζεται για τις 14
Μαΐου και ήδη το αρμόδιο υπουργείο έχει επεξεργαστεί και τη σχετική καμπάνια, προκειμέ-
νου η Ελλάδα να προσελκύσει όσο γίνεται περισσότερους τουρίστες και να επανεκκινήσει
ουσιαστικά η παραγωγική μηχανή της χώρας. Το ακριβές πλαίσιο δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο
αφού στην εξίσωση υπάρχουν πολλοί παράγοντες, όπως η επιδημιολογική εικόνα των χω-
ρών προέλευσης των τουριστών, το πιστοποιητικό εμβολιασμού κ.α.

Mε ετήσιο ρυθμό της τάξε-
ως του 15% αναπτύσσεται η
παγκόσμια αγορά των φυτι-
κών τροφίμων, που υποκα-
θιστούν τα παραδοσιακά
προϊόντα ζωικής προέλευ-
σης. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της αγοράς, η συγκε-
κριμένη αγορά αναμένεται
να αγγίξει σε αξία τα 140
δισ. δολάρια μέχρι το 2029.

Θύμιος Κτενίδης 
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Στα 372 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί σε
5.256 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος
“Ανταγωνιστικότητα”. 

Στο τελευταίο “κύμα” επιχορηγήσεων εντάσσονται 317 μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις, στις οποίες δίνεται το ποσό των 22,1 εκατ. ευρώ. Το
πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), χρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ 2014-2020. Με τις νέες αυτές εντάξεις, ακόμη περισσότερες μικρές

και πολύ μικρές επιχειρήσεις αναμένε-
ται να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν
την ανταγωνιστική τους θέση στην εσω-
τερική και την εξωτερική αγορά, επεν-
δύοντας στον εκσυγχρονισμό του παρα-
γωγικού εξοπλισμού τους, καθώς και
στην πιστοποίηση των προϊόντων τους
ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών
τους. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Άδωνις Γεωργιάδης τονίζει ότι το υπουργείο στηρίζει τις ελληνικές
επιχειρήσεις, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν ανταγωνιστικές. Επι-
πλέον, ο αρμόδιος υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης, τονίζει ότι η αξιολόγηση
και η ένταξη επενδυτικών σχεδίων για όλες τις σχετικές δράσεις του ΕΠΑ-
νΕΚ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, προκειμένου όλο και περισσότερες
επιχειρήσεις να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις άμεσες ενισχύσεις
του προγράμματος».

Οικονομική στήριξη 3.000 ευρώ σε 1.782 επιχειρήσεις της Δυτ. Αττικής

Ενισχύσεις 372 εκατ. ευρώ σε 5.256 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σε τουλάχιστον 1.782 ανέρχονται
οι επιχειρήσεις της Δυτικής Αττικής,
οι οποίες παρέμειναν κλειστές τα Χρι-
στούγεννα και δικαιούνται την επιδό-
τηση των 3.000 ευρώ, συν 1.000 ευ-
ρώ σε κάθε εργαζόμενο που απασχο-
λούν. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου,
για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου
της Δυτικής Αττικής, που έμειναν
κλειστές την περίοδο των εορτών και
δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν ού-
τε με τη μέθοδο του clickaway. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμ-
πορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Πειραιώς και του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Επιχειρηματικότη-
τας Αττικής, Βασίλη Κορκίδη, από τις
6.428 επιχειρήσεις που είναι εγγε-
γραμμένες στο Γενικό ΕμπορικόΜη-
τρώο, οι 1.782 εμπίπτουν στα μέτρα
ειδικής στήριξης που έχει ανακοινώ-
σει η κυβέρνηση, καθώς δεν δούλε-
ψαν κατά τις εορτές των Χριστουγέν-
νων. 

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, το
λιανεμπόριο βρίσκεται ενώπιον μιας

σκληρής πραγματικότητας την οποία
θα κληθεί να αντιμετωπίσει την «επό-
μενη ημέρα» λειτουργίας της αγοράς
στην Αττική, που έχει μετατεθεί για
μετά τις 22 Μαρτίου 2021. Όπως χα-
ρακτηριστικά τονίστηκε, μοναδική ελ-
πίδα για επιστροφή στην κανονικότη-

τα αποτελούν οι εμβολιασμοί και το
πιστοποιητικό που θα τους συνο-
δεύει, το οποίο όπως εκτιμήθηκε, θα
συμβάλει στο άνοιγμα της αγοράς αλ-
λά και του τουρισμού ο οποίος, στην
Ελλάδα, στηρίζει μια πλειάδα επιχει-
ρήσεων, μεταποιητικών και μη. 

INFO
Συνεχίζεται η
υλοποίηση του
προγράμματος
“Ανταγωνιστικότητα”
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Δέσμευση Mondelez για λιγότερη
χρήση πλαστικών συσκευασιών

Η Mondelez International
ανακοίνωσε ότι ενισχύει ακόμη
περισσότερο τη δέσμευσή της για
μείωση της χρήσης μη
ανακυκλωμένων πλαστικών στις
συσκευασίες της, στο πλαίσιο των
συνεχιζόμενων προσπαθειών της για
εξάλειψη, μείωση, αντικατάσταση
και ανακύκλωση πλαστικών
συσκευασιών στο χαρτοφυλάκιό της.

Μ έχρι το 2025, η εταιρεία στοχεύει σε
μείωση τουλάχιστον 25% στη χρήση
μη ανακυκλωμένου πλαστικού στις

άκαμπτες πλαστικές συσκευασίες της ή σε μεί-
ωση 5% στη χρήση μη ανακυκλωμένου πλαστι-
κού στο συνολικό χαρτοφυλάκιο πλαστικών συ-
σκευασιών.

Ο στόχος αυτής της μείωσης θα επιτευχθεί
μέσω ενός συνδυασμού μέτρων που περιλαμ-
βάνουν την εξάλειψη πλαστικού υλικού, την αυ-
ξημένη χρήση ανακυκλωμένου περιεχομένου
και την υιοθέτηση μοντέλων επαναχρησιμοποί-
ησης στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρεί-
ας, όπου είναι εφικτό να γίνει.

Ενίσχυση της ανακυκλωσιμότητας

«Η υποστήριξή μας σε ένα πιο βιώσιμο μέλ-
λον αναφορικά με τη χρήση πλαστικών είναι σα-
φής», δήλωσε ο Dirk Van de Put, Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της Mondelez Interna-
tional. «Είμαστε ήδη ένας από τους πιο αποτελε-

σματικούς χρήστες πλαστικών συσκευασιών
στον χώρο των καταναλωτικών αγαθών και
έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για να μει-
ώσουμε τη χρήση πλαστικών συσκευασιών, να
αντικαταστήσουμε τα πλαστικά με άλλα υλικά
και να ενισχύσουμε την ανακυκλωσιμότητα».

«Δεδομένης της ισχυρής προόδου που
έχουμε σημειώσει στις συσκευασίες και του εν-
διαφέροντός μας να οδηγήσουμε ένα βιώσιμο
μέλλον στα σνακ, δεσμευόμαστε για μειώσεις
στη χρήση μη ανακυκλωμένων πλαστικών και
για επενδύσεις στην καινοτομία για την αφαίρε-
ση συσκευασιών ή τη μετάβαση σε πιο εύκολα
ανακυκλώσιμα υλικά».

Επενδύσεις 30 εκατ. δολαρίων
Αυτές οι δεσμεύσεις βασίζονται στους υπάρ-

χοντες στόχους της εταιρείας για το 2025 για τη
χρήση 5% ανακυκλωμένου περιεχομένου ανα-
φορικά με το βάρος στις πλαστικές συσκευασίες
και για το σχεδιασμό όλων των συσκευασιών για
ανακύκλωση, έναν στόχο που ήδη η εταιρεία
επιτυγχάνει καθώς το 94% των συσκευασιών
έχουν ήδη σχεδιαστεί με τρόπο πουν επιτρέπει
την ανακύκλωσή τους.

Η εταιρεία επενδύει επί του παρόντος πάνω
από 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε τεχνο-
λογία, πόρους και υποδομές ανακύκλωσης και
αναμένει επιτάχυνση αυτής της επένδυσης με
την πάροδο του χρόνου. Συνολικά, μεταξύ 2019
και 2025, η Mondelez International αναμένει να
επενδύσει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια
για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για
τα πλαστικά.

INFO
27 δισ. δολάρια τα
καθαρά έσοδα το 2020
150 χώρες στον κόσμο
απολαμβάνουν στα
σνακς της
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Ο γραμματέας της ΚΟ του Κι-
νήματος Αλλαγής και Βουλευτής
Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρο-
γλου, κατέθεσε αναφορά στο αρ-
μόδιο Υπουργείο, την επιστολή
του Προέδρου του Επιμελητηρίου
Ηρακλείου Μ. Αλιφιεράκη,  για
παράταση των προθεσμιών υπο-
βολής αιτήσεων υπαγωγής επεν-
δυτικών σχεδίων στα καθεστώτα
του Αναπτυξιακού νόμου
4399/16, οι οποίες λήγουν στις
31 Μαρτίου 2021 και ζητά τουλά-
χιστον δίμηνη παράταση, δεδομέ-
νων μάλιστα των δυσμενών συν-
θηκών που έχουν διαμορφωθεί
από την πανδημία του κορονοϊού.

“Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι επι-
χειρήσεις θα καταφέρουν να ολο-
κληρώσουν εμπρόθεσμα τις αιτή-
σεις τους, και δεν θα χαθούν ση-
μαντικά για την αγορά κονδύλια”,
αναφέρεται στην επιστολή. 

Επιμελητήριο Ηρακλείου: Παράταση για τον Αναπτυξιακό Νόμο 

Δωρεάν σεμινάρια από 
το Επιμελητήριο Κυκλάδων

Αρχίζει την Παρασκευή 12 Μαρτίου ο νέος κύκλος επιμόρφωσης με θέμα
“Ανάδειξη και αξιοποίηση του αγροδιατροφικού πλούτου των Κυκλάδων”. Τα
δωρεάν σεμινάρια είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας του Επιμελητηρίου Κυ-
κλάδων με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στόχος της στρατηγικής αυτής συνεργασίας είναι η αναβάθμιση και η ενί-
σχυση των παραγωγικών δυνάμεων του αγροδιατροφικού και πρωτογενούς
τομέα, ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας των Κυκλάδων.

Το Επιμελητήριο 
Σερρών στηρίζει 
τη νεανική 
επιχειρηματικότητα

Το Επιμελητήριο Σερρών, επιδιώκοντας
να ενθαρρύνει τη νεανική επιχειρηματικότη-
τα στην χώρα μας, και ιδιαίτερα στη Βόρεια
Ελλάδα, συμμετέχει (ως Επικεφαλής Εταί-
ρος) στο έργο “CREATING EMPLOYMENT
OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES
IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH”.

Στο πλαίσιο του έργου, το Επιμελητήριο
Σερρών και οι εταίροι του οργανώνουν την
τελική εκδήλωση που θα διεξαχθεί την Πα-
ρασκευή 12 Μαρτίου 2021. 
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Pernod Ricard Hellas: Σταθερά
κέρδη παρά την πανδημία

Παρά την πτώση του κύκλου εργασιών
της κατά 13,5% σε σχέση με το
προηγούμενο οικονομικό έτος
εξαιτίας της πανδημίας του
κορονοϊού, η κερδοφορία της Pernod
Ricard Hellas προ φόρων παρέμεινε
σταθερή ως αποτέλεσμα της
συγκράτησης των εξόδων προβολής
και διαφήμισης, καθώς και της ορθής
διαχείρισης των λειτουργικών
δαπανών της εταιρείας.

Π ιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της Pernod
Ricard Hellas ανήλθαν σε €65 εκατομμύ-
ρια, €31 εκατομμύρια εκτός φόρων, πα-

ρουσιάζοντας μείωση -13,5% σε σχέση με το προ-
ηγούμενο οικονομικό έτος. Τα κέρδη προ φόρων
ανήλθαν σε €1,4 εκατομμύρια. H πτώση των πω-
λήσεων οφείλεται αποκλειστικά στο αρνητικό
αποτύπωμα της πανδημίας στο τελευταίο τρίμηνο
της χρήσης (Απρίλιος – Ιούνιος), που οι καθαρές
πωλήσεις έκλεισαν -36%, σε σχέση με το αντίστοι-
χο περυσινό διάστημα.         

“Σύμφωνα με το εταιρικό μας όραμα”
Ο κύριος Cyril Claquin, Διευθύνων Σύμβου-

λος της Pernod Ricard Hellas δήλωσε μεταξύ άλ-
λων: «Παρότι ανήκαμε στους πιο βαριά πληγέντες
κλάδους, δεν έγινε καμιά χρήση των διατάξεων
που μας παρείχε ο νόμος ως προς τους εργαζόμε-
νους αλλά και τους συνεργάτες μας:  Κανένας ερ-

γαζόμενος μας δεν βγήκε σε αναστολή, κανένας
μισθός δεν μειώθηκε, καμία παράταση πληρωμής
δεν δόθηκε σε επιταγές που είχαμε εκδώσει προς
τους προμηθευτές μας. Αισθάνομαι περήφανος
για αυτές τις αποφάσεις σύμφωνα και με το εταιρι-
κό μας όραμα « Εμπνέοντας ανθρώπινες στιγμές
για την Ελλάδα». Έχοντας προσαρμοστεί στα νέα
δεδομένα, περιμένουμε με ανυπομονησία να συ-
ναντήσουμε, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, στα
μπαρ και τα εστιατόρια  αυτούς που βρίσκονται
πάντα στο επίκεντρο της εταιρείας μας, τους κατα-
ναλωτές».

Η Pernod Ricard Hellas

Η Pernod Ricard Hellas, μέλος του Ομίλου
Pernod Ricard, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990
συμπληρώνοντας 30 συναπτά έτη ανάπτυξης και
προσφοράς στην ελληνική οικονομία και προσφέ-
ροντας απασχόληση σε 107 εργαζόμενους. Σήμε-
ρα, διαθέτει πλούσιο portfolio κορυφαίων μαρ-
κών παγκοσμίως, όπως το Chivas Regal Scotch
Whisky, την Absolut Vodka, το Jameson Irish Wh-
iskey, τo Havana Club Cuban Rum, το Beefeater
London Dry Gin, την Olmeca Tequila, καθώς και
τις ultra-premium μάρκες Perrier-Jou�t Belle
Epoque, Absolut Elyx, The Glenlivet Malt Whisky,
Royal Salute και Martell Cognac. 

Ιδιαίτερα σημαντική για την Pernod Ricard Hel-
las είναι η θέση των αμιγώς ελληνικών προϊόντων
που παράγει στη μονάδα παραγωγή της Μυτιλή-
νης: το Ούζο ΜΙΝΙ, τα λικέρ Eoliki και τα UP ελληνι-
κών λικέρ Roots. 

INFO
-3,9% η μείωση στις
οργανικές πωλήσεις
παγκοσμίως
8.5 εκατ. ευρώ οι
ενοποιημένες
πωλήσεις το 2020
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Στο δυναμικό της Διεθνούς Έκ-
θεσης Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων,
Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συ-
σκευών, IFA Berlin, που θα πραγ-
ματοποιηθεί από τις 3 έως τις 7 Σε-
πτεμβρίου 2021 προστέθηκε η
Berlin Photo Week, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από τις 26 Αυ-
γούστου έως 3 Σεπτεμβρίου 2021,
όπως ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός
Οργανισμός του Βερολίνου, τον
οποίο αντιπροσωπεύει στην Ελλά-
δα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Σε ανακοίνωση του επιμελητη-
ρίου αναφέρεται ότι στο πλαίσιο
αυτής της στρατηγικής συνεργα-
σίας, λάτρεις των φωτογραφιών,
καταναλωτές smartphone, χρή-
στες φωτογραφικών μηχανών D-
SLR αλλά και επαγγελματίες θα
έχουν την ευκαιρία να «συνδε-
θούν» μεταξύ τους και να ενημε-
ρωθούν για τις τελευταίες εξελί-
ξεις στο χώρο της φωτογραφίας.

Η Netafim εξαγοράζει την Gakon Horticultural Projects

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Συνεργασία με την Berlin Photo Week

H Netafim, παγκόσμια πρωτοπόρος στις λύσεις άρδευσης ακριβείας και τα γεωργικά έργα, ανακοίνωσε την υπογραφή ορι-
στικής συμφωνίας για την απόκτηση της ολλανδικής Gakon, κατασκευάστριας έτοιμων εγκαταστάσεων θερμοκηπίου.

Η εξαγορά αποτελεί συνέργεια της παγκόσμιας παρουσίας και εξειδίκευσης της Netafim στη γεωργία ακριβείας και της προ-
ηγμένης τεχνολογίας θερμοκηπίων της Gakon.

Με 56 χρόνια εμπειρίας σε γεωργικά έργα και σειρά προηγμένων τεχνολογιών άρδευσης που χρησιμοποιούνται στο 80%
των επαγγελματικών θερμοκηπίων υψηλού επιπέδου σε όλον τον κόσμο, η Netafim είναι καθιερωμένη ως κορυφαίος παίκτης
στη γεωργική τεχνολογία παγκοσμίως. Η Gakon προσφέρει μοναδική εμπειρία σε όλες τις πτυχές της εκτέλεσης έργων θερμο-
κηπίου, δυνατότητες κατασκευής θερμοκηπίων και αποδεδειγμένο ιστορικό σε σημαντικές αγορές. Η διευρυμένη προσφορά
αξιοποιεί την ικανότητα της Netafim, να αποτελεί ολιστικό προορισμό των όλο και περισσότερων καλλιεργητών αγροτικών προ-
ϊόντων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και της τοπικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων από το αγρόκτημα στο πιάτο.
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Η Δίρφυς κοντά στους 
σεισμόπληκτους της Ελασσόνας

Με ανακοίνωσή της, η Δίρφυς ΑΕ εκφράζει
την αμέριστη συμπαράστασή της στους κατοίκους
της Ελασσόνας και των γύρω πληττόμενων περιο-
χών μετά τις επανειλημμένες σεισμικές δονήσεις
που έχουν προκληθεί τις τελευταίες ημέρες.

Λόγω της επείγουσας κατάστασης που δημι-
ουργήθηκε μετά τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις
τα τελευταία 24ωρα στην περιοχή, που είχαν ως
αποτέλεσμα πολλαπλές ζημιές, η Δίρφυς ΑΕ προ-
σφέρει ποσότητες εμφιαλωμένου νερού στους
κατοίκους της Ελασσόνας, ώστε να καλυφθούν
ορισμένες από τις άμεσες ανάγκες τους.

Λίγα λόγια για την Δίρφυς ΑΕ

Το εμφιαλωμένο νερό «Δίρφυς» δραστηριο-
ποιείται και αναπτύσσεται εξελικτικά στην αγορά
του πόσιμου νερού από το 1975, εισερχόμενο εκ
νέου δυναμικά με ανανεωμένη εταιρική υποδομή
και ενισχυμένη επιστημονική ομάδα στα ράφια
εντός και εκτός συνόρων το 2010. Το κρυστάλλι-
νο νερό Δίρφυς, αναβλύζει από τις φυσικές πηγές
της ομώνυμης οροσειράς που εκτείνεται στα κεν-
τροανατολικά της Εύβοιας, ταυτίζοντας την επω-
νυμία του μέσα στα χρόνια με τη διαύγεια και την
καθαρότητά του, χάρη στους πρόσφορους γεω-
λογικούς σχηματισμούς της περιοχής που λει-
τουργούν ως φυσικά φίλτρα, διασφαλίζοντας το
αμετάβλητο της ποιότητας της πηγής. Επιπλέον,
το μεγάλο υψόμετρο ευνοεί τη χαμηλή έως μηδε-
νική συγκέντρωση σε νιτρικά και νιτρώδη, ενώ η
πλήρης απουσία βαρέων μετάλλων και οργανι-
κού άνθρακα, η ιδανική αναλογία ασβεστίου - μα-

γνησίου (3 προς 1), καθώς και η χαμηλή συγκέν-
τρωση σε νάτριο, επιβεβαιώνουν την πλήρη ακο-
λουθία του με τα πρότυπα ποιότητας και ευεργετι-
κής για τον ανθρώπινο οργανισμό σύστασης.

Tο εργοστάσιο 

Η παραγωγή στεγάζεται σε νεόκτιστο, σύγ-
χρονο βιομηχανικό κτίριο ιδιαίτερου αρχιτεκτονι-
κού σχεδιασμού που σέβεται το περιβάλλον και
λειτουργεί σύμφωνα με όλους τους προβλεπόμε-
νους κανόνες.

Η εμφιάλωση του νερού πραγματοποιείται με
μηχανήματα Combi, της γαλλικής εταιρείας Sidel,
υψηλής τεχνολογίας και παραγωγικότητας. Σε
κανένα σημείο της γραμμής παραγωγής δεν
απαιτείται η ανθρώπινη επέμβαση. Έτσι, το προϊόν
προσφέρεται απευθείας από την πηγή στον κατα-
ναλωτή. Η διαδικασία εμφιάλωσης ελέγχεται σε
όλα τα στάδια, εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα.

Κατά την διαδικασία της παραγωγής τα pre-
form (pet) απολυμαίνονται μέσω της διαδικασίας
UV και ελέγχονται με ειδικές κάμερες, αφού πρώ-
τα μορφοποιηθούν σε έτοιμη φιάλη.

Έπειτα η φιάλη, η οποία βρίσκεται σε απόλυτα
αποστειρωμένο περιβάλλον όπου φιλτράρεται
ακόμη και ο αέρας που την περιβάλλει, οδηγείται
προς εμφιάλωση και πωματισμό. Η διαδικασία
διαρκεί λιγότερο από 10 sec. Η στελέχωση της
παραγωγής γίνεται αποκλειστικά με μηχανικούς,
αφού οι απαιτήσεις της τεχνολογίας που εφαρμό-
ζεται καθημερινά είναι υψηλές.  

INFO
1975: Οι πρώτες
διανομές πόσιμου
νερού στη Χαλκίδα
2019: Η Δίρφυς
αποτελεί Μέλος της
Πρωτοβουλίας 
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
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Το ελαιόλαδο MOLON LAVE είναι ένα εξαιρετικό παρθένο ελαι-
όλαδο ανωτέρας κατηγορίας, φυσικά διαυγές, από ελαιόκαρπο
αποκλειστικά μιας σοδειάς. Παράγεται από την Ομάδα Παραγωγών
MOLON LAVE με σεβασμό στην παράδοση και σύμμαχο τη γνώση
και την καινοτομία, για να φέρνουν στο τραπέζι του καταναλωτή ένα
λάδι με μοναδικά χαρακτηριστικά, υψηλής ποιότητας και αξίας.
Διαθέτει σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά και Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ). Παράγεται αποκλειστικά από καρπούς
μιας σοδειάς, ενώ κατασταλάζει και αποθολώνεται με τη μέθοδο
της φυσικής καθίζησης, χωρίς τεχνικές διαδικασίες. Εξάγεται «εν
ψυχρώ», χωρίς θέρμανση ή χημική διεργασία, για να διατηρεί πλή-
ρη και αναλλοίωτα όλα τα ωφέλιμα συστατικά του και παράγεται
από τους ίδιους τους ελαιοκαλλιεργητές που επιχειρούν και συμ-
μετέχουν στην ομάδα Παραγωγών MOLON LAVE. 

Σύμφωνα με την ομάδα «η αειφορία, ως βασική στρατηγική ολι-
στικής προσέγγισης, είναι η βέλτιστη απάντηση για να διαφυλάξου-
με τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της παραγωγή μας, των χωραφιών
μας και του τόπου μας. Η αειφορία είναι το συγκριτικό μας πλεονέ-
κτημα και ο δρόμος ανάπτυξης για τις επόμενες γενιές

Όλοι οι παραγωγοί του MOLON LAVE είναι πιστοποιημένοι με
το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Το MOLON LAVE μέσα
από τη συσκευασία του αναδεικνύει το ρόλο του καταναλωτή στη
διατήρηση του αέναου και αειφόρου κύκλου «από το χωράφι μέχρι
το ράφι». Όλοι είμαστε κομμάτι του ίδιου κύκλου. Γιατί η αειφορία
αφορά όλους μας είτε παράγουμε είτε καταναλώνουμε».

Τσάι με Αρώνια από τη βιομηχανία Όλυμπος

Ελαιόλαδο MOLON LAVE

Το Τσάι με Αρώνια της
βιομηχανίας Όλυμπος απο-
τελεί ένα μοναδικό τσάι με
μόνο φυσικά συστατικά. Συλ-
λέγεται με το χέρι και αποξη-
ραίνεται φυσικά, ενώ αναμι-
γνύεται με ζεστό νερό, ελευ-
θερώνοντας έτσι τα αρώματα
του ίδιου του φυτού. Το προ-
ϊόν είναι διαθέσιμο στα ψυ-
γεία των σούπερ μάρκετ και
των μικρότερων καταστημά-
των πώλησης τροφίμων και
δεν περιέχει καφεΐνη και
ρυθμιστές οξύτητας. Η γεύση
του τσαγιού βασίζεται μόνο
σε ελληνικά φρούτα και ελ-
ληνικά βότανα, όπως η ελλη-
νική αρώνια. Είναι διαθέσιμο
σε συσκευασία των 500ml
και πρόκειται για αφέψημα
φύλλων τσαγιού του βουνού
και φύλλων στέβιας, με συμ-
πυκνωμένο χυμό σταφυλιού,
φυσικό χυμό αρώνια και
συμπυκνωμένο χυμό μήλου.



Τα Joice Keto Crackers αποτε-
λούν ένα νέο, καινοτόμο σνακ με χα-
μηλούς υδατάνθρακες για κάθε ώρα
της ημέρας με σουσάμι. Δεν περιέ-
χουν φοινικέλαιο ή πρόσθετα, είναι
υψηλής περιεκτικότητας σε εδώδιμες
ίνες και διατίθενται σε συσκευασία
ελεύθερη από πλαστικό. Το σνακ πα-
ράγεται στην Ελλάδα από την JFoods
A.E και αποτελεί προϊόν βιολογικής
γεωργίας κατάλληλο για τους ακό-
λουθους της vegan διατροφής. Η
εταιρεία διαθέτει στην αγορά υπέρο-
χες γεύσεις και αρώματα της φύσης
με βάση υλικά όπως ο λιναρόσπορος,
το φαγόπυρο, η κινόα, ο αμάρανθος
(όλα βιολογικής καλλιέργειας) την
κανέλα Κεϋλάνης και το ελληνικό τα-
χίνι ολικής άλεσης. Στο χαρτοφυλά-
κιο της υπάρχουν και επιλογές ειδικά
φτιαγμένες για τα παιδιά, με φυσική
σοκολατένια γεύση που προέρχεται
από χαρουπάλευρο βιολογικής καλ-
λιέργειας από την Κρήτη, χωρίς ίχνος
καφεΐνης.

Vegan Gouda flavor για τοστ από την Gusto

Κρακεράκια με σουσάμι από την JFoods

Αυξάνεται η ζήτηση στα ψυ-
γεία για προϊόντα κατάλληλα για
vegan διατροφή, καθώς όλο και
περισσότεροι καταναλωτές εν-
τάσσουν τα εν λόγω προϊόντα στο
καθημερινό τους διαιτολόγιο. Ιδι-
αίτερα δημοφιλές είναι πλέον το
φυτικό τυρί και πλέον υπάρχουν
αρκετοί κωδικοί μεταξύ των οποί-
ων και το Vegan Gouda flavor της
Gusto.

Το Vegan Gouda flavor της
Gusto είναι η ιδανική πρόταση για
όσους δεν θέλουν να τρώνε γα-
λακτοκομικά προϊόντα. Είναι
100% χωρίς γαλακτοκομικά και
χωρίς χοληστερόλη και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί όλη την ημέ-
ρα από ανθρώπους όλων των
ηλικιών. Το Vegan Gouda μπορεί
επίσης να είναι μια εξαιρετική
επιλογή για όσους αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα με δυσανεξία
στη λακτόζη ή αλλεργία σε πρω-
τεΐνες γάλακτος. Μπορεί να κα-
ταναλωθεί ως καθημερινά κομ-
μένο σε φέτες για τοστ και σάν-
τουιτς καθώς και για πίτσα.
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Με έμφαση στην ποιότητα των
πρώτων υλών και στόχο τη γευστική
απόλαυση των καταναλωτών, η Πα-
λίρροια παρουσίασε τις νέες προτά-
σεις της σε εύχρηστη συσκευασία
πιάτου 200g. Η σειρά περιλαμβάνει
αγαπημένες ελληνικές συνταγές
Παλίρροια οι οποίες διατίθενται σε
προσφορά γνωριμίας. Οι αυθεντικές
συνταγές της ελληνικής κουζίνας, ο
τρόπος μαγειρέματος και η συ-
σκευασία αποτελούν τα βασικά ση-
μεία διαφοροποίησης της σειράς.
Στα σούπερ μάρκετ, μεταξύ άλλων
κωδικών, είναι διαθέσιμο και το προ-
ϊόν Κεφτεδάκια σε σάλτσα ντομάτας
& κρεμμυδιού. Πρόκειται για νόστι-
μα μαλακά κεφτεδάκια καρυκευμέ-
να με φρέσκια ρίγανη, δυόσμο και
κύμινο και μαγειρεμένα σε γλυκιά
σάλτσα ντομάτας. Τα κεφτεδάκια σε
σάλτσα ντομάτας μπορούν να συν-
δυαστούν άψογα σχεδόν με κάθε
συνηθισμένο πιάτο, όπως ρύζι, ζυ-
μαρικά ή πουρέ πατάτας και αποτε-
λούν μια πρόταση για όλη την οικο-
γένεια.

Τσάι Pukka Turmeric Active

Παλίρροια: Κεφτεδάκια σε σάλτσα ντομάτας και κρεμμυδιού

Το τσάι Pukka Turmeric Active είναι ένα ιδανικό προϊόν για τους λάτρεις
του αθλητισμού και του γυμναστηρίου και για όλους όσους κινούνται λιγότερο.
Βοηθάει τις αρθρώσεις και τους μυς, είναι πλούσιο μείγμα σε αντι-φλεγμονώ-
δη κουρκούμη και βότανα όπως το τζίντζερ και η τσουκνίδα για την ολόπλευρη
υποστήριξη. Πρόκειται για ένα ζεστό, πικάντικο και αναζωογονητικό τσάι με
την προσθήκη από αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού. Παράγεται χωρίς τεχνητές γεύ-
σεις, χρωστικές και γλυκαντικές ύλες, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά και
ζάχαρη. Κυκλοφορεί στην αγορά σε συσκευασία που περιέχει 20 φακελάκια.

Πολτός σκόρδου
Ευωδία

Σκοπός της εταιρείας Food Surfing ΕΠΕ
είναι η παραγωγή άριστης μαρμελάδας και
αλειμμάτων, όλα φτιαγμένα με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Στο χαρτοφυλάκιό της περι-
λαμβάνεται και ο πολτός σκόρδου Ευωδία σε
συσκευασία των 200 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με την εταιρεία το προϊόν είναι
«πολλαπλασιαστής ευωδίας και ενδυναμω-
τής γεύσης ο πολτός σκόρδου ευωδία της
Food Surfing καταπραΰνει τις αντιφάσεις και
εξισορροπεί τον οργανισμό. Βρήκαμε τον
τρόπο να κάμψουμε τις αναστολές και να διε-
γείρουμε τις χημικές ενώσεις που τονώνουν
το σώμα και τη σχέση μας». Αποτελεί ένα φυ-
σικό προϊόν χωρίς συντηρητικά.




