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«Φ ρένο» στην ανά-
πτυξη του τζίρου
των σούπερ μάρ-

κετ από την εντός σπιτιού κατα-
νάλωση έβαλε η επανεκκίνηση
της εστίασης από τις 3 Μαΐου. Η
εξάπλωση της πανδημίας και
τα lockdown στο κανάλι της
εστίασης κατά την περυσινή
χρονιά ευνόησαν την οργανω-
μένη λιανική αγορά των τροφί-
μων, παρουσιάζοντας αύξηση
πωλήσεων περίπου 9,7%.
Ωστόσο, το άνοιγμα των οικο-
νομικών δραστηριοτήτων άλ-
λαξε τα δεδομένα και εκτιμάται
ότι θα επιφέρει μετατόπιση του

τζίρου από τα σούπερ μάρκετ
στα εξειδικευμένα καταστήμα-
τα τροφίμων και στην εστίαση.
Όπως ανέφερε πρόσφατα ο
Κωνσταντίνος Μαχαίρας, πρό-
εδρος του ΙΕΛΚΑ, στο πλαίσιο
του 11ου συνεδρίου σελφ σερ-
βις - Food Retail Forum, η επι-
στροφή στην κανονικότητα θα
έχει ως συνέπεια ένα τμήμα,
περίπου το 50% από τα 900
εκατ. ευρώ, ήτοι 450 εκατ. ευ-
ρώ, που κέρδισε ο κλάδος των
σούπερ μάρκετ το 2020 να κα-
τευθυνθεί στον κλάδο της
εστίασης και του υπόλοιπου
λιανεμπορίου. Τη δυναμική

του πορεία αναμένεται να συ-
νεχίσει το ηλεκτρονικό σούπερ
μάρκετ. Το πρώτο τρίμηνο του
2021 η Convert Group κατέ-
γραψε αύξηση 282% στις πω-
λήσεις των ηλεκτρονικών σού-
περ μάρκετ. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι οι πωλήσεις του online
καναλιού των σούπερ μάρκετ
ξεπέρασαν το 2020, σύμφωνα
με την Convert Group, τα 100
εκατ. ευρώ, δηλαδή ήταν υπερ-
διπλάσιες συγκριτικά με τις
ηλεκτρονικές πωλήσεις που
πραγματοποιήθηκαν το 2019,
οι οποίες είχαν διαμορφωθεί
στα 46,7 εκατ. ευρώ. 
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«Φρένο» στην ανάπτυξη των σούπερ 
μάρκετ από το άνοιγμα της εστίασης



Οι «γίγαντες» των
ελληνικών σούπερ μάρκετ
βρίσκονται σε φάση
αναδιοργάνωσης και
μετάβαση στη νέα εποχή.

Η «επόμενη μέρα» μετά την
πανδημία στον κλάδο, όπουτο
2020 καταγράφηκε ρεκόρ

πωλήσεων, θα είναι ανατρεπτική, την
ώρα μάλιστα που μπαίνουν νέοι παί-
κτες στη σκακιέρα.

Το «φαινόμενο» των επιτυχημέ-
νων Οnline αγορών, που άλλαξε νοο-
τροπίες και καταναλωτικές συνήθει-
ες, φαίνεται ότι ορίζει νέους κανόνες
στην προσπάθεια των μεγάλων αλυσί-
δων να διατηρήσουν μέρος της δυνα-
μικής που απέκτησαν.

Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος,
Μασούτης και My Market προχώρη-
σαν σε νέες συνεργασίες με τις πλατ-
φόρμες efood, delivery.gr και box.gr.

Τι φέρνει η επόμενη μέρα

-Η αλυσίδα Σκλαβενίτης προγραμ-
ματίζει επενδύσεις ύψους 50 εκατ.
ευρώ σε νέα καταστήματα, ανακαίνι-
ση των υφιστάμενων καθώς και την
επέκταση του sklavenitis.gr και
στη Θεσσαλονίκη.

-Για την ΑΒ Βασιλόπουλο, προ-
βλέπονται επενδύσεις περίπου 50
εκατ. ευρώ με ανάπτυξη του δικτύου
των καταστημάτων ενώ θα συνεχιστεί
και η ένταξη των νέων concept που
ξεκίνησε η εταιρεία το 2019.

-Ο όμιλος Metro AEBE (Μy Mar-
ket)  προγραμματίζει
επενδύσεις ύψους 35 εκατ. ευρώ με
επέκταση του δικτύου των καταστη-
μάτων, του κέντρου διανομής στη
Θεσσαλονίκη καθώς και στην ενίσχυ-
ση του eshop.

-Ο Μασούτης περιλαμβάνει πρό-

γραμμα ύψους 20 εκατ. ευρώ με δημι-
ουργία νέων καταστημάτων, καθώς
και 30 ανακαινίσεις υφιστάμενων κα-
ταστημάτων.

Παράλληλα, τα σούπερ μάρκετ
στρέφουν το βλέμμα τους και προς το
πεδίο των εξαγορών, με στελέχη της
αγοράς να επισημαίνουν ότι αυτή την
περίοδο γίνονται πολλές διερευνητι-
κές κινήσεις και οι επιχειρήσεις εξετά-
ζουν τις πιθανότητες εξαγοράς μικρό-
τερων τοπικών αλυσίδων.

Ο ρόλος των ΜERE

To επόμενο διάστημα αναμένεται
η λειτουργία στη χώρα μας και των
πρώτων καταστημάτων της ρωσικής
εκπτωτικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ
SVETOFOR, γνωστή στην ΕΕ ως ΜE-
RE. Μεγάλο ερώτημα παραμένει πώς
η άφιξη αυτή θα επηρεάσει το τοπίο
των σούπερ μάρκετ, με στελέχη της
αγοράς, από την πρώτη στιγμή που
έγινε γνωστή η άφιξη της ρωσικής
αλυσίδας να επισημαίνουν την ιδιαιτε-
ρότητα που παρουσιάζει ο εγχώριος
κλάδος καθώς και την προηγούμενη
εμπειρία που υπάρχει από άλλες με-
γάλες ξένες αλυσίδες της κατηγορίας
των Discount σούπερ μάρκετ που ήρ-
θαν στην Ελλάδα και με εξαίρεση τα
Lidl, δεν κατάφεραν να εδραιωθούν.
Σημειώνεται, άλλωστε, ότι η τελευ-
ταία άφιξη ξένης αλυσίδας σούπερ
μάρκετ στη χώρα μας ήταν το 2008
της γερμανικής Aldi, η οποία δραστη-
ριοποιείται στον ίδιο χώρο του hard di-
scount και δύο χρόνια αργότερα
έκλεισε τα 38 καταστήματά της απο-
χωρώντας από την ελληνική αγορά.
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Αλλάζουν «προφίλ» Σκλαβενίτης,
Βασιλόπουλος, Μασούτης

Editorial

INFO
19,5% η αύξηση πωλήσεων
του Σκλαβενίτη το 2020

Τα lockdown στο κανάλι
της εστίασης κατά την πε-
ρυσινή χρονιά ευνόησαν
την οργανωμένη λιανική
αγορά των τροφίμων, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση πω-
λήσεων περίπου 9,7%.
Ωστόσο, το άνοιγμα των οι-
κονομικών δραστηριοτή-
των άλλαξε τα δεδομένα.

Θύμιος Κτενίδης 



Διπλή διάκριση για το Λάδι Βιώσας 

Χρυσό βραβείο για την ποιότητα του
ελαιόλαδου και Χάλκινο βραβείο για
τον σχεδιασμό της κεραμικής
συσκευασίας για το λάδι Bιώσας στον
διαγωνισμό Gourmet Exhibition 2021,
που διοργανώνεται από το 2016 στη
Θεσσαλονίκη.

Τ α Specialist Awards της Gourmet Exhibi-
tion, είναι ένας διαγωνισμός ποιότητας των
ελληνικών τυποποιημένων προϊόντων, που

διοργανώνεται στην Ελλάδα. Το πάνελ των κριτών
απαρτίζεται από ένα μεγάλο δίκτυο έμπειρων κι
εξειδικευμένων γευσιγνωστών και επαγγελμα-
τιών.

Στόχος των βραβείων είναι η ανάδειξη των
εκλεκτότερων ελληνικών προϊόντων και του ελλη-
νικού brand name. Τα καλύτερα ελληνικά προϊόν-
τα διαγωνίζονται, για μια θέση, στα ράφια του κό-
σμου μέσα από μια σύγχρονη, αξιόπιστη και ακέ-
ραια διοργάνωση βραβείων.

Το δίκτυο συνεργατών

Η διάκριση αυτή έχει μεγάλη σημασία γιατί το
λάδι Bιώσας κρίθηκε από 100 κριτές και διαγωνί-
στηκε ανάμεσα σε 880 προϊόντα, άγγιξε το απόλυ-
το στις κρίσεις λαμβάνοντας βραβεία και στις δύο
κατηγορίες συμμετοχής, επομένως η πλήρως κα-
θετοποιημένη παραγωγική διαδικασία που ακο-

λουθεί το λάδι βιώσας από το 2010 με συμμετοχή
σε κάθε στάδιο δημιουργίας του προϊόντος επι-
σφραγίζεται με την συγκεκριμένη διάκριση. 

Βέβαια ένα δίκτυο συνεργατών κατέστησε τη
βράβευση μονόδρομο.  Ξεκινώντας από τον Αγρο-
τικό Συνεταιρισμό Στέρνας Μεσσηνίας που υπομέ-
νει τις ιδιαιτερότητές της, τον Νικόλα Κουτσούκο -
Χημικό & ιδρυτή του Σχολείου Ελιάς και Ελαιολά-
δου Καλαμάτας- που απομονώνει την ουσία, την
αποκωδικοποιεί, οδηγώντας προς τη βράβευση
και τους ΗΑΚΑΗ ceramics (Γ. Βαβάτση | Ι.Τσίρου)
που δημιουργούν στο χέρι, ένα-ένα τα κεραμικά
μπουκάλια υπερθεματίζοντας τη μοναδικότητα του
τελικού προϊόντος.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία αναφέρει: Για την κατηγορία ΕΞΑΙ-
ΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Ladi Biosas - λά-
δι βιώσας)  κέρδισε το ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ με βαθμο-
λογία 87,4

”Συγχαρητήρια! Ένα ε.π. Ελαιόλαδο με πλού-
σια αρώματα όπως πιπέρια, βότανα, λουλούδια
στη μύτη και βότανα, λουλούδια στο στόμα. Ανα-
λυτική ετικέτα σύμφωνα με τη νομοθεσία των
ΗΠΑ.”

Για την κατηγορία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑ-
ΣΙΑΣ / BRANDING (Ladi Biosas - λάδι βιώσας) κέρ-
δισε το ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ με βαθμολογία 66,7

”Πολύ όμορφη συσκευασία για ελαιόλαδο.
Ωραίο αφήγημα, branding και τελικό αποτέλεσμα.

INFO
Η παραγωγή 
του λαδιού
γίνεται στο
Κεφαλόβρυσο

3



4

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας
διοργανώνει ενημερωτική δια-
δικτυακή εκδήλωση την Πέμ-
πτη 13 Μαΐου στις 17:00 με θέ-
μα: «Εφαρμογή υγειονομικών
πρωτοκόλλων στις τουριστικές
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις
επισιτισμού».

Στην εκδήλωση, η οποία
απευθύνεται σε όλους τους επι-
χειρηματίες και εργαζόμενους
στον κλάδο των ξενοδοχείων
και της εστίασης, οι εισηγητές
θα παρουσιάσουν και θα δώ-
σουν σημαντικές πληροφορίες
για την εφαρμογή των Υγειονο-
μικών Πρωτοκόλλων, Covid
19, στα ξενοδοχεία – τουριστι-
κά καταλύματα και στην εστία-
ση ενώ θα παρουσιαστεί εκτε-
νές πρόγραμμα με προτάσεις
για την υγειονομική προστασία
όλων όσων εμπλέκονται, είτε
στην παροχή, είτε στην αποδο-
χή του τουριστικού προϊόντος. 

Επιμελητήριο Αρκαδίας: Εκδήλωση για 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα Covid 19

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Εργαστήρια πράσινης επιχειρηματικότητας
Τη δράση των πρώτων εργαστηρίων πράσινης

επιχειρηματικότητας, στην Κρήτη, που θα λειτουρ-
γήσουν στο πλαίσιο του έργου GreenTecLab «Εν-
δυνάμωση νεοσύστατων επιχειρήσεων για την
προστασία του κλίματος», ανακοινώνουν το Ελλη-
νογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο και οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου
Ηρακλείου Κρήτης. Τα εργαστήρια πράσινης επι-
χειρηματικότητάς θα διεξαχθούν στις 25, 26 & 27
Μαΐου και 2-3 Ιουνίου διαδικτυακά. Στα e-εργα-
στήρια μπορούν να συμμετέχουν νέοι από όλη την
Κρήτη, που επιθυμούν να αναπτύξουν «πράσινες»
επιχειρηματικές ιδέες και να ιδρύσουν τη δικιά
τους «βιώσιμη» startup. Ειδικότερα, πρόκειται για
ένα έργο, το οποίο απευθύνεται σε επιχειρηματίες,
φοιτητές, νέους επιστήμονες, εκπροσώπους ορ-
γανισμών ή επιχειρήσεων, ανέργους, παραγω-
γούς, θερμοκοιτίδες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, τοπι-
κές ομάδες, επιχειρήσεις, συμβούλους επιχειρή-
σεων και startuppers. 

Τα εργαστήρια πράσινης επιχειρηματικότητάς
θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά και τα αγγλι-
κά, καθώς θα συμμετέχουν εισηγητές και επιχει-
ρηματίες από τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Σλο-
βακία.
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H σαμπάνια Krug είναι το νέο απόκτημα της εταιρείας AΜΒΥΞ

Η AΜΒΥΞ, η μεγαλύτερη και παλαι-
ότερη εταιρεία διανομής αλκοολού-
χων ποτών, οίνων και μπύρας στην Ελ-
λάδα, ανακοινώνει ότι στο χαρτοφυλά-
κιο της θα προστεθεί και η σαμπάνια
Krug η οποία ανήκει στον οίκο Moët
Hennessy.

Ο Οίκος Krug, ανταποκρινόμενος
στη φήμη του ως του πρώτου και μονα-
δικού «Champagne House», δημιουργεί
υψηλού κύρους σαμπάνιες, κάθε χρό-

νο από την ίδρυση του. Ιδρύθηκε
στη Reims της Γαλλίας, το 1843 από
τον Joseph Krug, έναν οραματιστή της
εποχής του, με την αντισυμβατική φι-
λοσοφία ότι η ουσία της σαμπάνιας εί-
ναι η ίδια η ευχαρίστηση. Με την αυ-
θεντική του προσέγγιση στην παραγω-
γή σαμπάνιας, αποφάσισε να ξεπεράσει
την αντίληψη της εκλεκτής σοδειάς και
να δημιουργεί την πιο γενναιόδωρη έκ-
φραση της σαμπάνιας κάθε χρόνο.

Έτσι, ίδρυσε έναν οίκο στον οποίο όλες
οι σαμπάνιες έχουν την ίδια τιμητική
διάκριση. Η συνεργασία, η οποία θα ξε-
κινήσει στις 15 Ιουνίου 2021, περιλαμ-
βάνει την αποκλειστική διανομή, εμπο-
ρία και μάρκετινγκ της σαμπάνιας
Krug η οποία έρχεται να προστεθεί στη
διανομή των μαρκών Moët & Chandon,
Dom Pérignon,  Ruinart, Hennessy, Esta-
tes & Wines, Belvedere, Veuve Clicquot
Ponsardin, Ardbeg και Glenmorangie.

Μειώθηκαν 
οι εξαγωγές 
ελληνικών 
κρασιών στις ΗΠΑ

Σημαντική μείωση σε ποσοστό
36,53% παρουσιάζουν οι εξαγωγές
ελληνικών οίνων σε αξία στις Η.Π.Α.
το 2020 έναντι του 2019 (13.346.197
ευρώ/2019 - 8.470.727 ευρώ/2020).
Μικρότερη πτώση παρουσιάζεται και
στις εξαγόμενες ποσότητες οίνων το
2020 έναντι του 2019 κατά 31,54%
(2.395.648 κιλά/2019 - 1.640.105 κι-
λά/2020), ενώ συρρίκνωση 7,29%
σημειώνεται στη μέση τιμή πώλησης
εξαγόμενων οίνων το 2020 έναντι
του 2019 (5,57 ευρώ το κιλό/2019 -
5,16 ευρώ το κιλό/2020).

Αρνητική τάση παρουσιάζουν τα
μεγέθη του 2020 συγκρινόμενα με το
μέσο όρο 5ετίας 2015-2019, καθώς η
αξία μειώθηκε κατά 28,78%. ενώ σε
ποσότητα 28,75%.
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Αλλαγές στην παραγωγή και 
επισήμανση αλκοολούχων ποτών  

«Από τις 25 Μαΐου 2021 καταργείται
οριστικά ο κανονισμός (ΕΚ)
110/2008», αναφέρει σε ανακοίνωσή
του ο Σύνδεσμος Ελλήνων
Παραγωγών Αποσταγμάτων
Αλκοολούχων Ποτών.

O πως σημειώνει ο ΣΕΑΟΠ οι διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/787, σχετικά με
την παραγωγή, την παρουσίαση, την περι-

γραφή και την επισήμανση των αλκοολούχων πο-
τών, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
για τα αλκοολούχα ποτά, εφαρμόζονται, συνολικά,
στις 25 Μαΐου 2021, ημερομηνία από την οποία
καταργείται οριστικά ο κανονισμός (ΕΚ) 110/2008.

Οι κανόνες της Κομισιόν
Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της

αγοράς αλκοολούχων ποτών στο νέο νομικό πλαί-
σιο, από την ημέρα που δημοσιεύτηκε ο βασικός
κανονισμός του κλάδου (στις 17 Μαΐου 2019), τα
όργανα της ΕΕ έχουν ξεκινήσει και συνεχίζουν να
εργάζονται, προκειμένου να θεσπιστούν οι εφαρ-
μοστικοί κανόνες που θα ρυθμίζουν/ απλου-
στεύουν, τα θέματα που σχετίζονται με αυτό το νέο
πλαίσιο των αλκοολούχων ποτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε
συνεργασία με εμπειρογνώμονες των κρατών με-
λών,

1. Κατέθεσε ΣΧΕΔΙΟ κανονισμού για τη θέσπι-
ση κανόνων εφαρμογής όσον αφορά τις αιτήσεις
καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων των
αλκοολούχων ποτών, τη διαδικασία ένστασης, τις
τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την
ακύρωση της καταχώρισης, τη χρήση συμβόλου
και τον έλεγχο.

Στόχος του κανονισμού αυτού η απλούστευση
ο εξορθολογισμός και η διαφάνεια της λειτουργίας
του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων για τα
αλκοολούχα ποτά. Αναγνωρίζοντας ότι η προστι-
θέμενη αξία μιας γεωγραφικής ένδειξης βασίζεται
στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών, προβλέπει
ελέγχους και ουσιαστική επαλήθευση από τις αρ-
μόδιες αρχές του κράτους μέλους.

2. Προετοιμάζει σχέδιο με κατευθυντήριες
οδηγίες εφαρμογής των βασικών διατάξεων επι-
σήμανσης του κανονισμού για τα αλκοολούχα πο-
τά (draft guidelines on the implementation of cer-
tain labelling provisions). Στόχος των οδηγιών εί-
ναι να αποσαφηνίσουν με αναλυτικά παραδείγμα-
τα τις διατάξεις που ρυθμίζουν τις μνείες, τους
σύνθετους όρους, τα μείγματα και τα blends, διευ-
κολύνοντας την εφαρμογή τους από τους παραγω-
γούς αλκοολούχων ποτών και από τις αρμόδιες
αρχές των κρατών μελών.

Σε εξέλιξη διαβουλεύσεις

Ωστόσο, το σχέδιο δεν αναμένεται να οριστικο-
ποιηθεί καθώς είναι σε εξέλιξη διαβούλευση κει-
μένων με ειδικές τεχνικές διατάξεις για την επισή-
μανση των αλκοολούχων ποτών, σχετικά με τις
μνείες και τους σύνθετους όρους . Στόχος τους εί-
ναι η σαφέστερη ενημέρωση του καταναλωτή,
σχετικά με την πραγματική ονομασία του ποτού
που προκύπτει.

Επισημαίνεται ότι τα αλκοολούχα ποτά που δεν
πληρούν τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού
αλλά τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του κανονι-
σμού (ΕΚ) 110/2008 και παράγονταν πριν από την
25η Μαΐου 2021, μπορούν να συνεχίσουν να διατί-
θενται στην αγορά μέχρις εξάντλησης των σχετι-
κών αποθεμάτων.

INFO
47 κατηγορίες
αλκοολούχων
ποτών είναι
ρυθμισμένες 
σε επίπεδο ΕΕ
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Φρέσκο γάλα Δέλτα σε φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία
Το φρέσκο γάλα της ΔΕΛΤΑ «Μικρές Οικο-

γενειακές Φάρμες» συλλέγεται καθημερινά
από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, ώστε να
έχει κάθε οικογένεια στο ποτήρι της ένα πλού-
σιο, ανώτερης ποιότητας φρέσκο γάλα, με με-
στή παραδοσιακή γεύση, όπως παλιά!

Η ΔΕΛΤΑ διαχρονικά αναδεικνύει τις προ-
σπάθειες που καταβάλουν οι μικροί Έλληνες
παραγωγοί και συνεχίζει να τους στηρίζει, με
δύο νέες γευστικές προτάσεις.

Οι «Μικρές Οικογενειακές Φάρμες» μεγα-
λώνουν και μας φέρνουν το νέο φρέσκο Βιολο-
γικό Γάλα, από πιστοποιημένες βιολογικές φάρ-
μες και το νέο φρέσκο Κατσικίσιο Γάλα, με
πλούσια παραδοσιακή γεύση.

Πιστή στη δέσμευση της για ένα βιώσιμο
μέλλον για όλους, η ΔΕΛΤΑ καινοτομεί ακόμη
μια φορά, φέρνοντας πρώτη το φρέσκο γάλα σε
συσκευασία έως και 35% rPet, ανακυκλωμένο
πλαστικό, σεβόμενη το περιβάλλον και τον πλα-
νήτη και κάνοντας πράξη την υπόσχεση της να
προστατεύει «κάθε τι που αξίζει».

Μια ακόμη καινοτομία στη νέα συσκευασία,
είναι και το μεταλλικό καπάκι, το οποίο χρησιμο-
ποιείται για 1η φορά στην κατηγορία του γάλα-
κτος.

Οι «Μικρές Οικογενειακές Φάρμες» της
ΔΕΛΤΑ, ολοκληρώνονται με τη σειρά αυθεντι-
κών γιαουρτιών, στραγγιστών αλλά και αγελά-
δος, με πλούσια γεύση όπως παλιά!

Βιολογικά 
προϊόντα Ήλιος

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ πρό-
σφατα παρουσίασε στην Biofach 2021, τα
βιολογικά προϊόντα της, τη Βιολογική σει-
ρά Ζυμαρικών από όσπρια και τη νέα, δι-
πλά βραβευμένη με Ασημένια Βραβεία
στα Healthy Diet Awards 2021 Βιολογική
σειρά Cous Cous χωρίς γλουτένη από
όσπρια, ρύζι και καλαμπόκι, η προετοιμα-
σία της οποίας γίνεται με μικρή ποσότητα
νερού ακόμα και σε θερμοκρασία δωματί-
ου. Παράλληλα, το  βιολογικό σπαγγέτι
espressi (γρήγορου βρασμού) με χρόνο
προετοιμασίας λιγότερο από 2 λεπτά, ένα
μοναδικό προϊόν που προάγει «πράσινες»
πρακτικές στην προετοιμασία γευμάτων.

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΉΛΙΟΣ ιδρύ-
θηκε το 1932 στην Ελευσίνα και το 1934
μεταφέρθηκε στο κέντρο της Αθήνας σε
ιδιόκτητο εργοστάσιο, στην οδό Γιατράκου
στο Μεταξουργείο. Το 1974 η εταιρεία εκ-
συγχρονίζεται και μεταφέρεται σε νέο κτί-
ριο στο 11ο χλμ της Εθν. Οδού Αθηνών-
Λαμίας, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.



8

Η εταιρεία Bellissimo διαθέτει
στην αγορά ένα προϊόν παραδοσια-
κής σούπας με ζυμαρικά, κριθαράκι
ψιλό, χωρίς συντηρητικά που παρά-
γεται από σιμιγδάλι, φρέσκα αυγά,
γάλα, αλάτι, ντομάτα, καρότο, κρεμ-
μύδι, πράσινη πιπεριά, κόκκινη πιπε-
ριά, βασιλικό, μαϊντανό και σελινόρι-
ζα. Διαθέτει επίσης κωδικούς προϊόν-
των, οι οποίοι και αφορούν μία μεγά-
λη γκάμα κατηγοριών: ζυμαρικά,
μείγματα μπαχαρικών, τσάι, αλάτια,
μαρμελάδες, αλλά και χειροποίητα
σαπούνια, κηραλοιφές, απορρυπαν-
τικά, καθαριστικά και πολλά ακόμη
προϊόντα. Το πλάνο της περιλαμβάνει
διαρκή αύξηση των προϊόντων που
έχει στο χαρτοφυλάκιό της. Όλα είναι
αυστηρά επιλεγμένα από εγκεκριμέ-
νους παραγωγούς στην Ελλάδα. Υπο-
στηρίζει τον Έλληνα παραγωγό και
εξηγεί στους καταναλωτές ότι τα προ-
ϊόντα της χώρας μας, είναι πιο ποιοτι-
κά από κάθε άλλο εισαγόμενο προϊόν
ή προϊόν ευρείας παραγωγής από με-
γάλες επιχειρήσεις.

Παραδοσιακή σούπα με ζυμαρικά από τη Bellissimo

Jumbo Tortilla Chips σε 3 τύπους
Τα Jumbo Tortilla Chips αποτε-

λούν ένα σνακ από καλαμπόκι που
είναι διαθέσιμο στα καταστήματα
τροφίμων σε τρεις διαφορετικούς
τύπους: Μέξικαν Τσίλι, Τυρί Νάτσο
και Μπάρμπεκιου και δεν περιέχει
γλουτένη, σύμφωνα με τις σύγχρο-
νες διατροφικές τάσεις. Παράγεται
από την εταιρεία Ohonos Snack,
μία 100% ελληνική εταιρεία με ελ-
ληνικά κεφάλαια και Έλληνες μετό-
χους, με υψηλή τεχνογνωσία στην
παραγωγή Chips & Snacks. Σήμε-
ρα διαθέτει ένα άριστα διαμορφω-
μένο δίκτυο διανομής σε όλη την
Ελλάδα με ιδιόκτητα φορτηγά και
εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα
και αξιόπιστα βάσει των προσωπι-
κών τους απαιτήσεων. Η εταιρεία
Ohonos Snack εξάγει το 30% της
ετήσιας παραγωγής της σε διάφο-
ρες Ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης άρ-
τια οργανωμένο είναι και το δίκτυο
πωλήσεων που καλύπτει όλη την
Ελλάδα, τόσο στον τομέα της λιανι-
κής όσο και της χονδρικής και των
αλυσίδων super market.



Toπαγωτό ΣορμπέΜάνγκοτης
Kayakείναι διαθέσιμο στην αγορά σε
συσκευασία των 500 ml και αποτελεί
ένα προϊόν από άριστες πρώτες ύλες,
φρέσκο γάλα, φρέσκια κρέμα γάλακτος
και αληθινά φρούτα. Η παραγωγή γίνε-
ται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, πιστο-
ποιημένες με ελέγχους παραγωγής,
πάντα όμως πιστή στις αρχικές της
αξίες.Τα βραβευμένα παγωτά Kayak, το
Kayak Greek Frozen Yogurt και τα γλυ-
κά Kayak, παράγονται στην Ελλάδα, με
στόχο τη δημιουργία παγωτού με τις κα-
λύτερες πρώτες ύλες, όπως θα το
έφτιαχνε κάποιος για την οικογένειά
του. Στην αγορά είναι διαθέσιμη μια με-
γάλη γκάμα κωδικών όπως sorbet σο-
κολάτας, μαστίχα ροζ πιπέρι, lemon-
grass, σοκολάτα πιπέρι cayenne, sor-
bet λεμόνι βασιλικό, μέχρι και παγωτό
παρμεζάνα. Αλμυρά παγωτά, παγωτά
με αλκοόλ, με μπαχαρικά, ξαφνιάσματα
γεύσεων όπως ακριβώς ο chef ενός κα-
λού εστιατορίου. Γεύσεις που είναι
σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της
γαστρονομίας και της παγκόσμιας αγο-
ράς.

Σορμπέ Μάνγκο από την Kayak

Κριθαροκουλούρα Π.Γ.Ε Τσατσάκης
Η εταιρεία ΤΣΑΤΣΑ-

ΚΗΣ Α.Ε. παράγει παρα-
δοσιακά προϊόντα αρτο-
ποιίας (Παξιμάδια, Κρι-
τσίνια, βουτήματα),
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς
αγνές πρώτες ύλες και
διαδικασίες παραγωγής
και διάθεσης, που συμ-
μορφώνονται στους κα-
νονισμούς διαχείρισης
ποιότητας και ασφάλει-
ας τροφίμων. H εταιρεία
είναι πιστοποιημένη με
το πρότυπο IFS (Inter-
nationalFoodStandard)
με βαθμό higherlevel
καθώς και για τα προ-
ϊόντα Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης
που παράγει. Στο χαρ-
τοφυλάκιό της περιλαμ-
βάνεται και το προϊόν
Κ ρ ι θ α ρ ο κ ο υ λ ο ύ ρ α
Π.Γ.Ε σε συσκευασία14
τεμαχίων ανά κιβώτιο
των 600gr.

Ζυμαρικά Γέννημα Γης
από την Αράχοβα

Τα ζυμαρικάΓέννημα Γης, με σύμβολο το
διάσημο Ρολόι, είναι χειροποίητα ζυμαρικά-
που κρύβουν από το 2008 όλη την πεμπτου-
σία των σπιτικών γεύσεων και της παράδο-
σης της Αράχοβας. Κυκλοφορούν προϊόντα
όπως οι χυλοπίτες σε 3 μμεγέθη, τραχανάς
γλυκός ή ξινός και βεβαίως η πιο αυθεντική
εκδοχή του, ο σταρένιος (μπουλουγούρι ή
πλιγούρι), αλλά και κριθαράκι σε συσκευα-
σία των 500 γραμμαρίων. Το μυστικό τους
κρύβεται στις ποιοτικές ύλες και τα αγνά υλι-
κά. Δεν είναι τυχαίο που οι νόστιμοι αυτοί
«θησαυροί του τόπου» κάνουν περήφανη
την Αράχοβα εκτός συνόρων, καθώς πλέον
κοσμούν τα ράφια επιλεγμένωνσημείων.
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