


Social media και τεχνολογία χρησιμοποιούν
οι Έλληνες για την αγορά τροφίμων

Τα social media και τις νέες τεχνολο-
γίες φαίνεται να χρησιμοποιούν οι Έλλη-
νες καταναλωτές, προκειμένου να ψωνί-
σουν τα απαραίτητα για το νοικοκυριό
τους, καθώς η χρήση του διαδικτύου εμ-
φανίζεται έντονη στις αγορές προϊόντων
σούπερ μάρκετ. Στη χώρα μας χρόνο με
το χρόνο δημιουργείται μια διακριτή πε-
λατειακή βάση καταναλωτών, που συ-
στηματικά επιλέγουν τις online αγορές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, οι
συνολικές ετήσιες πωλήσεις των βασι-
κών ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ υπο-
λογίζεται ότι ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευ-

ρώ, ενώ οι συνολικές ηλεκτρονικές πω-
λήσεις του λιανεμπορίου τροφίμων εκτι-
μάται ότι ανέρχονται σε περίπου 40 εκατ.
ευρώ. Προβλέπεται, μάλιστα, ότι το 2020
το μερίδιο των ηλεκτρονικών αγορών
στο λιανεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα
θα ξεπεράσει το 1%, με πωλήσεις της τά-
ξης των 180-200 εκατ. ευρώ.

Η διείσδυση των online αγορών σχε-
τίζεται, γενικότερα, με τη χρήση των ηλε-
κτρονικών μέσων, του Internet, των so-
cial media και του κινητού τηλεφώνου,
με το 40% του κοινού, πλέον, να ενημε-
ρώνεται ηλεκτρονικά για τις προσφορές

κι εκπτώσεις των σούπερ μάρκετ. Οι επι-
χειρήσεις που διαθέτουν ψηφιακό κανά-
λι πώλησης στην Ελλάδα κυμαίνονται
στις 7.000. Η κατηγορία δε ηλεκτρονι-
κών αγορών που εμφανίζει τη μεγαλύτε-
ρη αύξηση είναι το έτοιμο φαγητό. Οι Έλ-
ληνες καταναλωτές στηρίζουν κυρίως τα
ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα και
χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο
φορητές συσκευές για την αναζήτηση
πληροφοριών. Ωστόσο, πραγματοποι-
ούν τις αγορές τους, κυρίως, μέσω του
προσωπικού τους υπολογιστή.
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Η κροατική τσιπούρα και το λαβράκι
έχουν ζήτηση ολοένα και περισσότερο
στην ΕΕ.  Η τσιπούρα (Orata) και το λα-
βράκι που είναι γνωστό και με την ιταλική
ονομασία branzino εξάγεται όλο και πε-
ρισσότερο από την Κροατία στην αγορά
της ΕΕ, ενώ παράλληλα η κορυφαία εξα-
γωγή ιχθύων από την Κροατία στην Ια-
πωνία είναι ο τόνος, σύμφωνα με τα στοι-
χεία που παρείχε το Κροατικό Οικονομι-
κό Επιμελητήριο (HGK).

Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του
2019, η Κροατία εξήγαγε 2800 τόνους
νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη τό-
νου Ατλαντικού αξίας 31,2 εκατ. Ευρώ,
έναντι 33,9 εκατ. Ευρώ για 3 000 τόνους
που εξήχθησαν στο σύνολο του 2018. Το
2018, η αξία των εξαγωγών ψαριών και

άλλων θαλασσινών προϊόντων, συμπε-
ριλαμβανομένων των οστρακοειδών
ήταν 170,4 εκατ. ευρώ (47.000 τόνοι).
Από το ποσό αυτό, η εξαγωγή νωπών ή
διατηρημένων με απλή ψύξη ψαριών
ανήλθε σε 108 εκατ. Ευρώ (21.000 τό-
νοι). 

Εκτός από τον τόνο, 4.300 τόνοι φρέ-
σκα ή διατηρημένα με απλή ψύξη λαβρά-
κια εξήχθησαν στην ΕΕ το 2018 και η αξία
αυτών των εξαγωγών ανήλθε σε 26,4
εκατ. Ευρώ ενώ η αξία των εξαγωγών
της τσιπούρας ανήλθε στα 23,6 εκατ. Ευ-
ρώ (3,800 τόνοι). Επίσης, η Κροατία εξή-
γαγε 4,500 τόνους σαρδέλες, αξίας 3,6
εκατ. Ευρώ, και 2.200 τόνους αντσού-
γιας αξίας 3,5 εκατ. Ευρώ. 

Στροφή των Αμερικανών στις φυτικές χρωστικές ουσίες για τρόφιμα

Editorial
“Έδαφος”
κερδίζουν
καθημερι-
νά και στην
Ελλάδα οι
online
αγορές,
καθώς οι
καταναλω-

τές χρησιμοποιούν το διαδί-
κτυο και την τεχνολογία και
για τις αγορές τους στο σού-
περ μάρκετ. Οι εγχώριες αλυ-
σίδες φαίνεται να έχουν προ-
σαρμοστεί στις νέες τάσεις με
επενδύσεις σε ηλεκτρονικά
καταστήματα.

Θύμιος Κτενίδης 
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Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ενημέ-
ρωσης για τις εξελίξεις στη βιομηχανία
τροφίμων “Food Ingredients First”,
παρακολουθώντας τις τάσεις και προτι-
μήσεις του καταναλωτικού κοινού, δι-
ευρύνεται συνεχώς η αγροτική παρα-
γωγή χρωστικών τροφίμων  (“coloring
foods”), ήτοι τροφίμων που χρησιμο-
ποιούνται για να προσδώσουν χρώμα
σε τελικά διατροφικά προϊόντα,  τα

οποία πλέον παράγονται σε όλο και πε-
ρισσότερες αποχρώσεις.

Επί παραδείγματι, το διοξείδιο του
τιτανίου που χρησιμοποιείται ως ισχυ-
ρή λευκαντική ουσία, δύναται να αντι-
κατασταθεί σταδιακά από φυτικά προ-
ϊόντα ομοίου αποτελέσματος κατά την
παρασκευή γλυκισμάτων, ροφημά-
των, σαλτσών και ζωοτροφών για κα-
τοικίδια. 

Σε περίπτωση που οι καταναλωτές
επιβραβεύσουν προϊόντα που χρησι-
μοποιούν εναλλακτικές, φυτικής προ-
έλευσης, χρωστικές ουσίες, δεν μπο-
ρεί να αποκλειστεί, σε μεταγενέστερο
στάδιο, η ολοκληρωτική απαγόρευση
“αντιφατικών” χρωστικών προϊόντων
(π.χ. Red 40, Yellow 5), από τον αμερι-
κανικό φορέα ελέγχου τροφίμων και
φαρμάκων (FDA).

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΟΦΙΜΩΝ
-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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Κροατικός ανταγωνισμός
για τσίπουρα- λαβράκι
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Αυξάνονται οι εξαγωγές στη Ρουμανία
Ο συνολικός όγκος του διμερούς εμ-

πορίου Ελλάδος-Ρουμανίας διαμορφώ-
θηκε σε 1,389 δισ. ευρώ, καταγράφον-
τας μείωση κατά 6,36% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου
έτους. Αυτό οφείλεται, όμως, στη μείωση
των ρουμανικών εξαγωγών στη χώρα
μας. Αντιθέτως, οι εισαγωγές ελληνικών
προϊόντων στη Ρουμανία σημείωσαν κα-
τά το εννεάμηνο του 2019 αύξηση κατά
3,53% και ανήλθαν σε 735,7 εκατ. ευρώ,
έναντι 710,6 εκατ. ευρώ το 2018.   

Στο πεδίο των τροφίμων, οι ελληνικές
εξαγωγές φρούτων και λαχανικών συνε-
χίζουν την ανοδική τους πορεία καλύ-
πτοντας πλέον μερίδιο 15,8% επί του συ-
νόλου των εξαγωγών της  χώρας μας στη
Ρουμανία. Αξιόλογη ήταν και η άνοδος
κατά 27,8% που σημείωσαν οι εξαγωγές
λιπασμάτων προς τη Ρουμανία, με την
αξία τους να προσεγγίζει τα 30 εκατ. ευ-
ρώ.  

Αισιοδοξία για ανάπτυξη και συγχωνεύσεις
στις ελληνικές επιχειρήσεις

Η πολιτική σταθερότητα, η σχετικά
αυξημένη εισροή ξένων επενδύσεων, η
μείωση της ανεργίας, η βελτίωση των
ισολογισμών των τραπεζών και η επιτυ-
χής επιστροφή του ελληνικού κράτους
στις αγορές κεφαλαίων, ενισχύουν την
εμπιστοσύνη των στελεχών των ελληνι-
κών επιχειρήσεων. 

Το 62% των Ελλήνων στελεχών προ-
βλέπουν ανάπτυξη της παγκόσμιας οικο-
νομίας, ενώ ένα ακόμη υψηλότερο πο-
σοστό, της τάξης του 73%, εκφράζουν
αισιοδοξία για την ανάπτυξη της εγχώ-
ριας οικονομίας μέσα στο 2020. Αυτό
προκύπτει από την τελευταία έκδοση του
Global Capital Confidence Barometer
της ΕΥ, που καταγράφει την εμπιστοσύνη
των στελεχών στις οικονομικές προοπτι-
κές και εντοπίζει τις τάσεις και τις πρακτι-
κές των διοικητικών συμβουλίων ως
προς τη διαχείριση των κεφαλαίων.

Η γενικότερη αισιοδοξία των στελε-
χών ενισχύεται από την εμπιστοσύνη
στα εγχώρια εταιρικά κέρδη και τη βρα-
χυπρόθεσμη σταθερότητα της αγοράς,
καθώς και την περιορισμένη αύξηση
βασικών χρηματοοικονομικών δει-

κτών, όπως η κερδοφορία και τα κό-
στη. Τα στελέχη στην Ελλάδα εκτιμούν
ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί, καθώς
το 57% προβλέπουν μέτρια έως ισχυ-
ρή αύξηση των εσόδων, ενώ το 42%
αναμένουν αύξηση των περιθωρίων

κέρδους τους επόμενους 12 μήνες.  
Η πλειοψηφία (55%) των Ελλήνων

στελεχών αναμένουν, πάντως, ότι θα
υπάρξει οικονομική επιβράδυνση. Από
αυτούς, το 77% εκτιμούν ότι αυτό θα
συμβεί το 2021 ή νωρίτερα.



Προθεσμίες ΦΠΑ

«Τρέχουν» οι πρώτες καταληκτι-
κές προθεσμίες για ΦΠΑ και λοιπά
Τέλη. Έτσι, μέχρι 17 Φεβρουαρίου
υπάρχει υποχρέωση για καταβολή
χαρτοσήμου για δάνεια που συνά-
φθηκαν και καταχωρήθηκαν στα λο-
γιστικά βιβλία εντός του μηνός Ια-
νουαρίου μεταξύ εμπόρων ή μεταξύ
εμπορικών εταιρειών ή μεταξύ εμπό-
ρων και εμπορικών εταιρειών, καθώς
και μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών

εταιρειών και οποιουδήποτε τρίτου.
Μέχρι 26 Φεβρουαρίου, θα πρέπει
να γίνει υποβολή αρχικού ανακεφα-
λαιωτικού πίνακα (listing) μέσω του
συστήματος TAXISNET με τον οποίο
δηλώνονται τα τιμολογηθέντα εντός
του Δεκεμβρίου ποσά ανά ΑΦΜ αντι-
συμβαλλόμενου των άλλων κρατών
μελών της Ε.Ε. για αποκτήσεις και πα-
ραδόσεις αγαθών καθώς και για πα-
ροχή ή λήψη υπηρεσιών.

Μικρές οι αλλαγές
στο φετινό Ε3

Έρχεται η Απόφαση
για τη φορολογική 
κατοικία αλλοδαπών

Μέσα στον επόμενο μήνα θα έχει πά-
ρει σάρκα και οστά το νέο, ειδικό καθε-
στώς φορολόγησης για όσους αλλοδα-
πούς θελήσουν να μεταφέρουν τη φορο-
λογική τους κατοικία στην Ελλάδα και ήδη
παρατηρείται ενδιαφέρον. 

Το πλαίσιο προβλέπει εφάπαξ φόρο
100.000 ευρώ, για όλα τα εισοδήματα αλ-
λοδαπής, αρκεί οι ενδιαφερόμενοι να
πραγματοποιήσουν επένδυση τουλάχι-
στον 500.000 ευρώ στην Ελλάδα και σε
ορίζοντα έως 3 έτη. Το ευνοϊκό καθεστώς
μπορεί να καλύπτει και συγγενικά πρό-
σωπα, ενώ η υπαγωγή σε αυτό δεν μπο-
ρεί να ξεπερνά την 15ετία.  

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φετινές φο-
ρολογικές υποχρεώσεις, που σχετίζονται με το φόρο
εισοδήματος και ήδη η ΑΑΔΕ δημοσίευσε την Απόφα-
ση για το έντυπο Ε3. 

Αλλαγές ριζικές δεν υπάρχουν, ωστόσο έχουν γί-
νει διορθώσεις/παρεμβάσεις, που θα διευκολύνουν
στην καλλίτερη επεξεργασία των στοιχείων της προ-
ηγούμενης χρήσης.

Για παράδειγμα, στον Πίνακα 4 τροποποιήθηκε μό-
νο το λεκτικό του υποπίνακα 051 σχετικά με τις Αλλο-
δαπές Εταιρίες, καθώς επίσης και τα λεκτικά της πρώ-
της και της τελευταίας στήλης του συγκεκριμένου πί-
νακα. Επιπλέον, έχουμε μια προσθήκη 8 νέων κωδι-
κών στο τέλος της δεύτερης σελίδας του εντύπου (131,
231, 331, 431, 132, 232, 332, 432) οι οποίοι αφορούν
στο ποσοστό μικτού κέρδους επί του κόστους και στο
ποσοστό καθαρού κέρδους επί πωλήσεων. Όσο για
τον Πίνακα Δ13, που… εξαφανίστηκε, πρόκειται για
σφάλμα τυπογραφικό, που πρόκειται να διορθωθεί. 

4



5

«Ναι μεν, αλλά…» για τις 
προοπτικές της οικονομίας

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται
σε στάδιο επιταχυνόμενης πραγματι-
κής μεγέθυνσης και κατά το ΙΟΒΕ, ο
ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται στην
περιοχή του 2,2% με 2,5%.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη και
το οικονομικό κλίμα ευρύτερα ενι-
σχύονται σε υψηλά  επίπεδα, εικοσα-
ετίας και δωδεκαετίας αντίστοιχα, το
κόστος χρηματοδότησης αποκλιμα-
κώνεται. 

Παρά ταύτα, η οικονομία χαρα-
κτηρίζεται ακόμη από χαμηλό βαθμό
καινοτομίας, μικρή συμμετοχή της
μεταποίησης στο ΑΕΠ, χαμηλή παρα-
γωγικότητα, το συνολικό επίπεδο
επενδύσεων παραμένει καθηλωμέ-
νο, η πιστωτική επέκταση εξακολου-
θεί να είναι αρνητική, έστω οριακά,
όπως αρνητική είναι και η αποταμίευ-
ση του μέσου νοικοκυριού, ενώ αργή
είναι η αποκλιμάκωση της ανεργίας. 

Ξεκινά η “μάχη” του 
κατώτατου μισθού

Στις αγορές 
η Τράπεζα Πειραιώς

Οι Goldman Sachs International,
UBS, Barclays, BNP Paribas, Credit Suis-
se και Nomura, είναι οι ανάδοχοι της έκ-
δοσης ομολόγου τύπου 10ΝC5, με τον
οποίο η Τράπεζα Πειραιώς βγαίνει στις
αγορές. 

Στόχος είναι η άντληση ποσού έως
500 εκατ. ευρώ, με σημαντικά μειωμένο
επιτόκιο σε σχέση με την αντίστοιχη έκδο-
ση του περασμένου καλοκαιριού και η
πρόσφατη λίαν επιτυχημένη έκδοση της
Alpha Bank, δείχνει ότι το momentum εί-
ναι θετικό. 

Τις διαθέσεις του αρμόδιου υπουργείου και
της κυβέρνησης συνολικά, ως προς το θέμα του
κατώτατου μισθού, βολιδοσκοπεί η αγορά, κα-
θώς ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων για τους
επόμενους μήνες σχετίζεται και με την εξέλιξη
του μισθολογικού κόστους. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μικρομε-
σαίοι προσέρχονται στο πεδίο της διαβούλευσης
προσανατολισμένοι σε αυξήσεις που δεν ξεπερ-
νούν το 4-5%, καθώς θεωρείται ότι η περσινή αύ-
ξηση κατά 11% δοκίμασε τα όρια αντοχών, ειδικά
από τη στιγμή που η παραγωγικότητα παραμένει
υποτονική. Πέρα, όμως, από τις αποφάσεις για
την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, μεί-
ζον χαρακτηρίζεται το θέμα των «τριετιών» που
θα κριθεί στο ΣτΕ. Το ερώτημα είναι αν παραμέ-
νουν σε ισχύ οι προσαυξήσεις κατά 10%, για
όσους είχαν κατοχυρώσει προϋπηρεσία το 2012
ή αν αυτές καταργήθηκαν.  



Τέσσερις ξεχωριστές συλλογές εκλε-
κτής σοκολάτας που θα λατρέψουν μι-
κροί και μεγάλοι έφτασαν στα καταστή-
ματα της AB Βασιλόπουλος. Ανακαλύψ-
τε τις συλλογές Everyday Happiness,
Sparkling Happiness, Discover Happi-
ness και Original Happiness με μοναδι-
κές γεύσεις, γεμάτες απόλαυση και…
χαρά!

Αναλυτικά στα ράφια της ΑΒ Βασιλό-
πουλος διατίθενται τα προϊόντα:

Delicata Everyday Happiness | Βε-
λούδινη σοκολάτα για καθημερινές στιγ-
μές απόλαυσης σε κάθε μπουκιά. Αγα-
πημένες γεύσεις που θα λατρέψετε βλέ-
ποντας μια συναρπαστική ταινία στον κα-
ναπέ, με μια κούπα ζεστό καφέ ή ένα
αρωματικό φλυτζάνι τσάι. Η πραγματική
γεύση της σοκολατένιας ευτυχίας.

Delicata Sparkling Happiness |
Πλούσια, εκρηκτική γεύση για μοναδική
σοκολατένια εμπειρία. Οι πιο γευστικοί
συνδυασμοί σοκολάτας, ξηρών καρπών,
μπαχαρικών και φρούτων, για εκείνες τις
στιγμές που το πρόσωπό σας λάμπει από
ευτυχία! Σας προσκαλεί σε ένα χαρούμε-
νο σοκολατένιο πάρτι.

Delicata Discover Happiness | Προ-
κλητική γεύση που δεν έχετε ξαναδοκι-
μάσει. Πρωτότυποι συνδυασμοί απολαυ-
στικής σοκολάτας και απροσδόκητων
συστατικών! Για εσάς που λατρεύετε τις
εκπλήξεις, κάθε σοκολάτα κρύβει και μια
συναρπαστική γευστική εμπειρία. Ανα-
καλύψτε τη!

Delicate Original Happiness | Εκλε-
κτή, αυθεντική, απόλυτη σοκολάτα. Έν-
τονη, κομψή, πικάντικη ή φρουτώδης.
Κάθε δαγκωνιά σας ταξιδεύει σε εξωτικά

μέρη, εκεί όπου ο ήλιος, η γη και το μι-
κροκλίμα, κάνουν κάθε κακάο μοναδικό.
Ένα υπέροχο ταξίδι στους τόπους που
γεννιέται η σοκολάτα.

Γιώτης: Πραλίνα φουντουκιού Caotonic
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Ένα προϊόν πραλίνας φουντουκιού Caotonic, κατάλληλο για
επάλειψη στο ψωμί έχει εντάξει στη γκάμα των προϊόντων της η
εταιρεία Γιώτης.

Η Πραλίνα Φουντουκιού Caotonic είναι ένα προϊόν πλούσιο σε
ασβέστιο και βιταμίνη D προσφέρει:

Βιταμίνη D που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος και στη φυσιολογική απορρόφηση
του ασβεστίου.

Βιταμίνη D και Ασβέστιο που συμβάλλουν στη διατήρηση της
φυσιολογικής κατάστασης των οστών και των δοντιών και στη φυ-
σιολογική λειτουργία των μυών.

Έχει πλούσια γεύση και υφή, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για επικαλύψεις σε τσουρέκια, κέικ, κρέπες, pancakes, βάφλες,
ως γέμιση σε κρουασάν, σφολιάτες και μπισκότα ή να αναμειχθεί
με κρέμες ζαχαροπλαστικής, κρέμες βουτύρου ή παγωτά.

Εκλεκτές σοκολάτες 
στα ράφια της ΑΒ Βασιλόπουλος
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Όσπρια Ωμέγα από τη σειρά Special 
Μεγάλη γκάμα σε όσπρια περι-

λαμβάνει η οικογένεια προϊόντων
της εταιρείας Ωμέγα, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνεται η σειρά Spe-
cial με επιπλέον επιλογές σε ρεβύθια
και φασόλια.

Πρόκειται για τα προϊόντα Ωμέγα
Special ρεβύθια χονδρά και φασόλια
μέτρια, που στοχεύουν να προσφέ-
ρουν μια διαφορετική προοπτική στο
μαγείρεμα παραδοσιακών φαγητών.

Ρεβύθια Χονδρά: Αποτελούν μια
πολύτιμη πηγή ασβεστίου, είναι νό-
στιμα όσπρια και κατάλληλα για σού-
πες και παραδοσιακές συνταγές. Το
προϊόν είναι πλούσιο σε πρωτεϊνες
και φυτικές ίνες, ενώ δεν περιέχει
γλουτένη.

Φασόλια Μέτρια: Τα Φασόλια μέ-
τρια είναι πλούσια πηγή υδατανθρά-
κων, πρωτεϊνών και εδώδιμων ινών,
δεν περιέχουν γλουτένη και είναι
ιδανικά για κλασικές συνταγές, όπως
η γνωστή φασολάδα.

Στα “χέρια” των “Ελληνικών 
Γαλακτοκομείων” η εταιρεία “Κλιάφας”

Αρκετές εξαγορές και ισχυρές συ-
νεργασίες έχουν μεταβάλει σταδιακά τη
“σκακιέρα” στο λιανεμπόριο τροφίμων
τα τελευταία χρόνια. Μια ακόμα εξαγορά
γνωστοποιήθηκε πρόσφατα που αφορά
τις εταιρείες “Ελληνικά Γαλακτοκομεία”
και “Κλιάφας”.

Αναλυτικότερα, την υποβολή πρότα-
σης εξαγοράς του συνόλου των μετοχών
της εταιρείας αναψυκτικών «ΨΥΓΕΙΑ ΘΕ-
ΟΔΩΡΟΥ ΚΛΙΑΦΑ ΑΕ» αποφάσισε και
ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟ-
ΜΕΙΑ ΑΕ», της οικογένειας Σαράντη, που
εμπορεύεται τα προϊόντα με το σήμα
«ΟΛΥΜΠΟΣ».

Η πρόταση εξαγοράς έχει γίνει ήδη
αποδεκτή από το σύνολο των μετόχων
της εταιρείας «ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΛΙΑΦΑ ΑΕ» και οι δύο εταιρείες προχω-
ρούν απρόσκοπτα στις περαιτέρω ενέρ-
γειες για την ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών της μεταβίβασης του συνόλου των
μετοχών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με

την ολοκλήρωση της εξαγοράς οι νέοι
μέτοχοι στοχεύουν να βελτιώσουν τις
προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, με-
τατρέποντας αυτή σε μία επιχείρηση διε-

θνών προδιαγραφών, σεβόμενοι παράλ-
ληλα τόσο την παράδοση όσο και την
ιστορία της εταιρείας αλλά και της οικο-
γένειας Κλιάφα.



8

Το «Γάλα του Μοριά» από 
τον Συνεταιρισμό Πελοποννήσου

Με πρωταρχικό στόχο την
αυτονόμηση από τις μεγάλες
βιομηχανίες γάλακτος, η οικο-
γένεια Αντωνάκου μαζί με άλ-
λους κτηνοτρόφους της περιο-
χής της Αργολίδας δημιούργη-
σε το 2011 τον Συνεταιρισμό
Αγελαδοτρόφων Ανατολικής
Πελοποννήσου, ο οποίος ένα
χρόνο μετά, κυκλοφόρησε
στην αγορά χωρίς μεσάζοντες,
το «Γάλα του Μοριά». Η εται-
ρεία κατόρθωσε να έχει σημαν-
τική παρουσία σε πέντε νομούς
της Ελλάδας (Αργολίδα, Κοριν-
θία, Αρκαδία, Λακωνία, Μεσ-
σηνία) και να δημιουργήσει ένα
δίκτυο πωλήσεων στην Αθήνα.

Το «Γάλα του Μοριά» είναι
100% φρέσκο, ελληνικό, πλή-
ρες αγελαδινό γάλα. Τυποποι-
είται ολόφρεσκο, χωρίς απο-
σμήσεις, με 3,7% - 4% λιπαρά.
Διατίθεται σε συσκευασίες
0,5lt, 1lt, 5lt και 10lt.

Αυγά Ω3 από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Τσίχλες Trident
Senses με μέντα
και κανέλα

Οι τσίχλες Trident τα τελευταία χρόνια
κυκλοφορούν σε ιδιαίτερες συσκευασίες
και γεύσεις, που έχουν ως στόχο να προ-
καλέσουν εντύπωση σε μικρούς και με-
γάλους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό,
μετά τις Trident Lollipop και Bubblegum
στις συσκευασίες «τερατάκια», η Monde-
lez προσφέρει στους καταναλωτές ακόμα
μία ακόμη επιλογή, επεκτείνοντας τη σει-
ρά Trident Senses με τη γεύση cinnamon
mint. Πρόκειται για τσίχλες που συνδυά-
ζουν την κανέλα και τη μέντα και κυκλο-
φορούν σε συσκευασίες των 27gr σε
σούπερ μάρκετ και περίπτερα.

Τα αυγά Ω3 της Αμερικανικής Γε-
ωργικής Σχολής είναι τα πρώτα αυγά
Ω3 που κυκλοφόρησαν στην ελληνι-
κή αγορά με ελληνική τεχνογνωσία
σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι
προϊόντα μιας ελεγχόμενης μεθόδου
διατροφής των ορνίθων που στηρίζε-
ται στη χρήση του λιναρόσπορου και
διατίθενται στους καταναλωτές από
το 1997.

Είναι πλούσια σε πολυακόρεστα
λιπαρά οξέα του τύπου Ω3 και τοπο-
θετούνται στην ομάδα των καινοτό-
μων λειτουργικών τροφίμων. Ως λει-
τουργικό τρόφιμο τα αυγά Ω3 είναι
ωφέλιμα για την υγεία των καταναλω-
τών, καθώς συμβάλλουν στην παρα-
γωγή καλής χοληστερόλης και μει-
ώνουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας.
Τα συγκεκριμένα αυγά έχουν διάρ-
κεια ζωής 28 ημέρες και είναι διαθέ-
σιμα στα σούπερ μάρκετ.


