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Τ α φρούτα, τα λαχανικά και
όλα τα προϊόντα των λαϊ-
κών αγορών στη Θεσσα-

λονίκη μεταφέρονται πλέον από
τον πάγκο απευθείας στην πόρτα
του σπιτιού του καταναλωτή μέσα
στην πανδημία, αφενός για να
εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές
που διστάζουν να επισκεφθούν
τις υπαίθριες αγορές, αφετέρου
δε για να βοηθήσει τους ανθρώ-
πους των λαϊκών αγορών να δια-
τηρήσουν το πελατολόγιό τους.
Σύμφωνα με τους επαγγελματίες,
εξαιτίας της πανδημίας πολλοί
πελάτες φοβούνται να επισκε-

φτούν τη λαϊκή αγορά», η κίνηση
μειώθηκε, με αποτέλεσμα να
αναλάβουν οι ίδιοι να πηγαίνουν
τα προϊόντα την ίδια ημέρα στο
σπίτι. Οι πελάτες την ημέρα της
λαϊκής αγοράς, από νωρίς το
πρωί κάνουν τις παραγγελίες
τους τηλεφωνικώς. Οι περισσό-
τερες παραγγελίες αφορούν τη
μαναβική των νοικοκυριών, κυ-
ρίως τα βαριά προϊόντα. Οι επαγ-
γελματίες αναλαμβάνουν άμεσα
και χωρίς επιβάρυνση να τα πα-
ραδώσουν στο σπίτι και αυτοί
τους πληρώνουν είτε με μετρητά,
είτε με POS. Πρόκειται για μία

ομαδική προσπάθεια που ελπί-
ζουν να ακολουθήσουν και οι πα-
ραγωγοί, όπως λένε οι εμπνευ-
στές του εγχειρήματος στη Θεσ-
σαλονίκη. «Ένας πουλάει λαχανι-
κά, άλλος πουλάει πατάτες, άλ-
λος χαρτικά, είμαστε μια ομάδα
και θεωρώ ότι αυτός είναι ο εκ-
συγχρονισμός των λαϊκών αγο-
ρών. Ελπίζω να ακολουθήσουν
και οι παραγωγοί αυτό το σύστη-
μα πωλήσεων, διότι με αυτό τον
τρόπο πάμε ένα βήμα μπροστά τις
λαϊκές αγορές, εκσυγχρονιζόσα-
στε», υπογράμμισε ο επαγγελμα-
τίας κ. Χαριτόπουλος.
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Delivery και από τις 
λαϊκές λόγω κορονοϊού



“Εσύ πόσο "ΑΠΡΙLUCKY"
νιώθεις;”. Με αυτή την
ερώτηση, τα σούπερ μάρκετ
“Μασούτης” καλούν τους
καταναλωτές τους να κάνουν
τις αγορές τους με τη mas card
για να μαζέψουν... απριλάκια,
μέχρι και την Πρωτομαγιά.

Κ άθε μέρα 200 τυχεροί κερδίζουν
δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ η κά-
θε μια και ένας μεγάλος τυχερός

κερδίζει ένα πολυτελές αυτοκίνητο BMW
x1 sDrive 18i!

Για κάθε 3€ αξίας αγορών, ο πελάτης
παίρνει ένα απριλάκι, δηλαδή μια συμμε-
τοχή. Όσα περισσότερα απριλάκια συγκεν-
τρώσει, τόσες περισσότερες πιθανότητες
θα έχει να είναι ένας από τους τυχερούς
που θα κερδίζουν καθημερινά δωροεπιτα-
γές των 50 ευρώ και στο τέλος του μήνα
ένα αυτοκίνητο.

Οι τυχεροί προκύπτουν κατόπιν ηλε-
κτρονικών κληρώσεων που πραγματοποι-
ούνται καθημερινά. Συγκεκριμένα, κάθε
μέρα στις 11:00 π.μ. αναρτώνται οι τυχεροί
της προηγούμενης ημέρας. Η ενημέρωση
των τυχερών γίνεται και τηλεφωνικά από
το τμήμα marketing της “Μασούτης” στο
τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν δηλώ-
σει κατά την αίτηση χορήγησης της mas
card.

Λίγα λόγια για την Μασούτης
Tο 1976, ο ιδρυτής της εταιρείας κ.

Διαμαντής Μασούτης εγκαινίασε το πρώτο
κατάστημα της αλυσίδας στην οδό Κ. Κρυ-
στάλλη, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, η εταιρεία Διαμαντής Μασού-
της Α.Ε., διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο κατα-
στημάτων στη Βόρεια Ελλάδα και σημαντι-
κή θέση στο χώρο του λιανικού εμπορίου,
ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται

ανάμεσα στις μεγαλύτερες αλυσίδες.
Με 333 καταστήματα, 311 καταστήμα-

τα λιανικής, 22 καταστήματα χονδρικής
Cash & Carry, ένα κέντρο αποθήκευσης
και διανομής στο Καβαλάρι και ένα στο
Βιομηχανικό πάρκο Μαρκόπουλο, Αττική,
καλύπτει γεωγραφικά όλες τις περιφέρει-
ες της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσ-
σαλίας, της Ηπείρου, τη Φθιώτιδα, την Εύ-
βοια, την Αιτωλοακαρνανία, την Αττική και
τα νησιά Θάσο, Λήμνο, Λέσβο, Χίο και Άν-
δρο. Απασχολεί περισσότερους από 8.150
εργαζόμενους.

Στήριξη στην επιχείρηση 
“Ελευθερία”

Η εταιρεία Μασούτης στηρίζει την επι-
χείρηση Εθνικού Εμβολιασμού «Ελευθε-
ρία», δωρίζοντας ατομικά πακέτα διατρο-
φής για το προσωπικό των μεγάλων εμβο-
λιαστικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη.

Η δωρεά αφορά σε περισσότερα από
20.000 πακέτα προϊόντων για την ενίσχυ-
ση των εμβολιαστικών κέντρων ΔΕΘ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και HELEXPO ΜΑΡΟΥΣΙ και
συνιστά μια πρωτοβουλία της εταιρείας
Μασούτης.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια
πρωτοβουλιών της εταιρείας Μασούτης
από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊ-
ού, που θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρω-
πο και με αισιοδοξία αλλά και ρεαλισμό
στηρίζουν την πορεία της χώρας προς την
επόμενη μέρα.

Υπηρεσίες Delivery προ-
σφέρουν πλέον ακόμα και
επαγγελματίες που δραστη-
ριοποιούνται στις λαϊκές
αγορές, καθώς ένα ποσο-
στό καταναλωτών αποφεύ-
γει την επίσκεψή του σε αυ-
τές εξαιτίας της πανδημίας.

Θύμιος Κτενίδης 
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Μασούτης: Απρίλιος με δωροεπιταγές
και έναν μεγάλο τυχερό!

Editorial

INFO
333 τα καταστήματα
“Μασούτης”
1976: το έτος ίδρυσης 
της εταιρείας
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Το Επιμελητήριο Αρ-
καδίας και ο Αγροτικός
Κτηνοτροφικός Συνεται-
ρισμός Αρκαδίας «Η
ΕΝΩΣΗ» σε συνέχεια της
παρέμβασης, που έκαναν
προς το ΥπΑΑΤ, σχετικά
με την ενίσχυση των καλ-
λιεργητών της πατάτας
ενημερώνουν τους επαγ-
γελματίες παραγωγούς –
καλλιεργητές πατάτας ότι
εγκρίθηκε η χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων
24.295.605€ σε μια σειρά
αγροτικών προϊόντων,
που συνυπέγραψαν ο
υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Σπήλιος Λιβανός και ο
υπουργός Αναπληρωτής
Οικονομικών κ. Θεοδ.
Σκυλακάκης.

Η χρηματοδότηση κα-
ταβάλλεται στους δι-
καιούχους το αργότερο
μέχρι την 31/12/2021.

Επιμελητήριο Αρκαδίας: Ειδική Ενίσχυση στους καλλιεργητές της πατάτας

Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ: Στηρίζει 
τους πληγέντες της Θεσσαλίας

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, «θέλοντας να εκφράσει έμπρακτα τη
συμπαράστασή της στους πληγέντες της Θεσσαλίας, από τις πρόσφατες κατα-
στροφικές σεισμικές δονήσεις, προχώρησε σε αποστολή δωρεάς σημαντικής
ποσότητας ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ».

Συγκεκριμένα, «η ΗΛΙΟΣ, ανταποκρινόμενη στις άμεσες ανάγκες σίτισης
των σεισμοπαθών της Ελασσόνας, προσέφερε μέσω του ΕΕΣ ποσότητες ζυμα-
ρικών». Επίσης, «μέσω της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, της οποίας η Βιο-
μηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ είναι ιδρυτικό μέλος, προσφέρθηκε ποσότητα ζυ-
μαρικών και στην περιοχή της Φαρκαδόνας».

Επιμελητήριο Τρικάλων:
Δωρεάν συμβουλευτική
υποστήριξη

Το Επιμελητήριο Τρικάλων με την επα-
νεκκίνηση της αγοράς και ανταποκρινόμενο
στις ανάγκες των επιχειρήσεων – μελών του,
παρέχει επιπρόσθετες υπηρεσίες συμβου-
λευτικής υποστήριξης δωρεάν.

Στο πλαίσιο αυτό, δίνει τη δυνατότητα στα
μέλη του να κλείσουν ραντεβού για συμβου-
λευτική υποστήριξη με τους εξειδικευμέ-
νους Συμβούλους του Επιμελητηρίου, ώστε
να εντοπίσουν από κοινού τις ευκαιρίες που
έχει η επιχείρηση τους.



Ισχυρή εκπροσώπηση αποκτά εκ νέου ο κλάδος
της μεταποίησης κρέατος με τη συγκρότηση νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Μετα-
ποιητών, Αλλαντοποιών και Εργαστηρίων Κρέατος
(ΠΕΜΑΕΚ).

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εκλογικής
διαδικασίας, το πρώτο αιρετό Δ.Σ. προχώρησε στην
πρώτη του συνεδρίαση όπου ορίστηκαν τα αξιώματα
και τέθηκαν οι πρώτες προτεραιότητες της Ένωσης.

Πρόεδρος αναδείχθηκε ομόφωνα, ως πρόσωπο
κοινής αποδοχής, ο Σταύρος Αργυρόπουλος, ιδρυτής
της «Biogreco» που εδρεύει στη Λακωνία. Στη θέση
των αντιπροέδρων Α’ και Β’ ορίστηκαν οι Νικόλαος
Φωτιάδης, ιδιοκτήτης της «Φάρμα Φωτιάδη
Α.Β.Ε.Κ.Ε.» στην Πιερία και Μιχαήλ Μονιούκας, ιδιο-
κτήτης της «Χίος Φαρμ Α.Ε.» στη Χίο.

Γραμματέας ορίστηκε ο Παναγιώτης Κοντοχρή-
στος, συνιδρυτής της «Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντο-
χρήστος» που εδρεύει στη Ναύπακτο, Ταμίας ο Δημή-
τριος Γκορόγιας, ιδιοκτήτης της «Ατλαματζόγλου Βα-
σιλική Ο.Ε.» στην Καβάλα και μέλη οι Γεώργιος Κασί-
δης, ιδιοκτήτης της «Φάρμα Ελασσόνας» στη Λάρισα
και Παναγιώτης Μουλκιώτης, ιδιοκτήτης της «Π.
Μουλκιώτης ΕΠΕ» στην Αττική.

Αλλαγή ημερομηνίας του 7ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου

Με νέο προεδρείο η Ένωση Μεταποιητών Αλλαντοποιών

Νέα ημερομηνία ανακοινώ-
θηκε από την Περιφέρεια Κρή-
της για τη διεξαγωγή του 7ου
Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ελαι-
ολάδου, ενώ το Εργαστήριο
Οργανοληπτικής Αξιολόγησης
Ελαιολάδου του ΑΣ Ρεθύμνου
θα συνεχίσει να παραλαμβάνει
δείγματα. Ως νέα ημερομηνία
ορίζεται η Παρασκευή 4, Σάβ-
βατο 5 και Κυριακή 6 Ιουνίου
2021. Τα περιοριστικά υγειονο-
μικά μέτρα, όπως ισχύουν σή-
μερα δεν θα μπορούσαν να
εξυπηρετήσουν τη συμμετοχή
των κριτών και τη φιλοξενία
τους στην Κρήτη, οπότε και κρί-
θηκε απαραίτητη η αναβολή
της οργανοληπτικής αξιολόγη-
σης για τις παραπάνω ημερο-
μηνίες.

Σύμφωνα με τα νεότερα
στοιχεία για τον 7ο διαγωνισμό,
οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές
στην πλατφόρμα του διαγωνι-
σμού έως και την Παρασκευή,
28 Μάιου 2021. 
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Το πρώτο dark store της Wolt
Market Greece, το οποίο εξυπηρετεί
το ηλεκτρονικό της σούπερ μάρκετ,
έκανε πρεμιέρα πριν από 10 ημέ-
ρες.

Η ελάχιστη παραγγελία είναι 15
ευρώ ενώ για μια παραγγελία 24 ευ-
ρώ ο πελάτης επιβαρύνεται με κό-
στος μεταφοράς 1 ευρώ. Αντίστοιχο
ποσό θα πρέπει να πληρώσουν και
όσοι κάνουν παραγγελίες άνω των
50 ευρώ.

Οι παραδόσεις γίνονται επτά
ημέρες την εβδομάδα από τις 09.00
έως τις 00.00 και οι περιοχές που
εξυπηρετούνται είναι οι: Αγ. Δημή-
τριος, Αγ. Νικόλαος, Αγ. Παντελεή-
μονας, Αιγάλεω, Ακρόπολη, Άλι-
μος, Αμπελόκηποι, Βύρωνας, Γκάζι,
Δάφνη, Ζωγράφου, Ηλιούπολη, Κ.
Πατήσια, Καισαριανή, Καλαμάκι,
Καλλιθέα, Καρέας, Κολωνάκι, Κυ-
ψέλη, Μοναστηράκι, Μοσχάτο, Ν.
Σμύρνη, Νέος Κόσμος, Ομόνοια, Π.
Φάληρο, Πετράλωνα, Ρέντη, Σεπό-
λια, Σύνταγμα, Ταύρος και Ψυρρή.

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Wolt Market: Ψώνια στην πόρτα σας μέχρι... τα μεσάνυχτα

Τη μείωση του μετοχικού κε-
φαλαίου με συμψηφισμό ζημιών
για την εξυγίανση της εταιρείας
και την εκλογή νέου διοικητικού
συμβουλίου καλείται να εγκρίνει,
μεταξύ άλλων, η έκτακτη Γενική
Συνέλευση της εταιρείας Αγροτι-
κός Οίκος Σπύρου που θα πραγ-
ματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Απρι-
λίου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνω-
σε η εισηγμένη, καλούνται όλοι οι
μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση, η οποία θα πραγματοποι-
ηθεί την Τετάρτη 28η Απριλίου
2021 και ώρα 10:00 π.μ. στην
έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω.

Σε περίπτωση μη επίτευξης
της απαιτούμενης εκ του νόμου
απαρτίας για την λήψη απόφασης
επί των θεμάτων της ημερησίας
διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτι-
κή Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα
συνέλθει την Τετάρτη 05η Μαΐου
2021 και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο
χώρο, με τα ίδια θέματα ημερή-
σιας διάταξης. 
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Chiquita και Nutella 
ενώνουν τις δυνάμεις τους

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα η
Chiquita συνεργάζεται με τη Nutella
για να προσφέρει, όπως αναφέρεται
στη σχετική ανακοίνωση, στους φαν
της νέους τρόπους να απολαύσουν
την διασημότερη κρέμα φουντουκιού
μαζί με τις πεντανόστιμες μπανάνες
Chiquita. 

O σοι αγαπούν αυτόν τον μοναδικό συν-
δυασμό δεν έχουν παρά να αναζητή-
σουν τις τέσσερις νέες συνταγές που

ετοιμάστηκαν αποκλειστικά για αυτή τη συνεργα-
σία στο Instagram και στο Facebook της Chiquita
ή στο Chiquita.com/Nutella.

«Η Nutella καινοτομεί συνεχώς για να προ-
σφέρει στους καταναλωτές νέες συναρπαστικές
συνταγές και είμαστε ενθουσιασμένοι γι’ αυτή τη
νέα συνεργασία με την Chiquita, καθώς οι μπανά-
νες της αναδεικνύουν την λατρεμένη κρέμα
φουντουκιού με έναν εντελώς νέο τρόπο,» δήλω-
σε ο Todd Midura, Vice President of Marketing,
της Nutella Βορείου Αμερικής στην Ferrero. «Η
τέλεια επιλογή είτε ως ένα ολοκληρωμένο πρωι-
νό ή ως σνακ, οι νέες αυτές συνταγές αναδει-
κνύουν ακόμη περισσότερο δυο εμβληματικά
προϊόντα από τη λίστα του σουπερμάρκετ και δη-
μιουργούν ξεχωριστές στιγμές για κάθε κατανα-
λωτή».

Πρωτότυπες συνταγές

Δημιουργικά βίντεο tutorial που παρουσιά-
ζουν βήμα – βήμα όλες τις νέες συνταγές θα δη-

μοσιευτούν σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης της Chiquita. Οι νέες συνταγές περιλαμβά-
νουν το Chiquita Banana Bread με Nutella, τα
Muffin με Chiquita Banana, βουτυρόγαλα και
Nutella, ένα γρήγορο ελληνικό καλτσόνε με Nu-
tella και Banana Chiquita, καθώς και μπουκίτσες
Sushi Μπανάνας Chiquita με Nutella.  

«Η Chiquita είναι ενθουσιασμένη για τη συ-
νεργασία αυτών των δύο εμβληματικών brands,
μέσα από προτάσεις για μοναδικές και πρωτότυ-
πες συνταγές που θα φέρουν κοντά τους λάτρεις
του κάθε προϊόντος. Έχουμε παρατηρήσει αύξη-
ση της ζήτησης σε ιστοσελίδες και blogs μαγειρι-
κής για συνταγές που συνδυάζουν τις μπανάνες
Chiquita και τη Nutella, επομένως είμαστε ιδιαίτε-
ρα χαρούμενοι που πλέον μπορούμε να ανακοι-
νώσουμε αυτή την πολυπόθητη συνεργασία
στους καταναλωτές!», δήλωσε ο Jamie Postell,
Vice President Sales της Chiquita Βορείου Αμερι-
κής.

Λίγα λόγια για τη Nutella
Αρχικά, η Nutella ήταν μια έξυπνη λύση σε

ένα δύσκολο πρόβλημα: στην έλλειψη των προ-
μηθειών κακάο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Pietro Ferrero, ένας ζαχαροπλάστης από το
Πιεμόντε της Ιταλίας, δημιούργησε ευφυώς μια
γλυκιά κρέμα από φουντούκια, ζάχαρη και ελάχι-
στη μόνο ποσότητα από το σπάνιο κακάο. Της
έδωσε σχήμα καρβελιού, το οποίο μπορούσε να
κοπεί και να σερβιριστεί πάνω σε ψωμί, και την
ονόμασε «Giandujot» από ένα διάσημο τοπικό
καρναβαλικό χαρακτήρα εκείνης της εποχής. Στις
14 Μαΐου του 1946, ιδρύθηκε επισήμως η εται-
ρεία Ferrero.

INFO
1978: Το πρώτο
εργοστάσιο
Nutella στην
Αυστραλία
70 οι χώρες 
που έχει
παρουσία 
η Chiquita
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Μια μεγάλη γκάμα σε χυμούς και ροφήματα είναι
πλέον διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, με τα εν λόγω
προϊόντα να παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση την πε-
ρίοδο της πανδημίας. Μεταξύ των κωδικών κυκλοφο-
ρεί και το ελληνικό προϊόν Aloe Health για την ΒΙΟ-
ΥΓΕΙΑ, μια εταιρεία που είναι από τις πρώτες εταιρείες
που ασχολήθηκαν με τα βιολογικά προϊόντα, και από
τότε, έχει επιτύχει να είναι ο ηγέτης στην αγορά βιολο-
γικών προϊόντων στην Ελλάδα. Ο νέος χυμός αλόης με
ρόδι είναι πλούσιος σε βιταμίνη C και αποτελεί ένα
προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα. Η αλόη προέρχε-
ται από ελληνικά φυτά βιολογικής γεωργίας και τώρα
με την προσθήκη φρεσκοστυμμένου ροδιού αποκτά
ακόμα πιο δροσιστική γεύση. Πρόκειται για έναν 100%
φυσικό, βιολογικό χυμό πλούσιο σε ενεργά συστατικά
χωρίς ίχνος ζάχαρης και συντηρητικών. Αποτελεί πηγή
πολλών βιταμινών όπως (Ε, C, A, B1, Β2, Β3, Β6, Β12,
φολικού οξέος), μετάλλων ιχνοστοιχείων, ενζύμων
και αμινοξέων. Επιπλέον, ο χυμός αλόης μπορεί να
βελτιώσει σημαντικά την πέψη και την αφομοίωση των
τροφών, καθώς ρυθμίζει την εντερική χλωρίδα και λει-
τουργία. Τονώνει και σου δίνει ενέργεια: Χάρη στις βι-
ταμίνες και τα αμινοξέα που περιέχει, συμπληρώνει τις
ανάγκες του οργανισμού σε θρεπτικά συστατικά, δί-
νοντάς του ενέργεια και τόνωση κατά τη διάρκεια της
ημέρας.

Φυσικός χυμός Bio από την εταιρεία ΤΕΜΠΗ

Χυμός Aloe Health με ρόδι

Ο νέος βιολογικός φυσικός
χυμός Bio παράγεται από 100%
πορτοκάλι από την εταιρεία ΤΕΜ-
ΠΗ, η οποία με προσήλωση στην
ποιότητα και στόχο να δημιουργεί
διαρκώς ποιοτικά παραδοσιακά
προϊόντα επιλέγει φρέσκα φρού-
τα από Έλληνες παραγωγούς
προσφέροντας ένα χυμό που
κλείνει μέσα του όλα τα αρώματα
της ελληνικής φύσης. Το προϊόν
συλλέγεται, συσκευάζεται και
διανέμεται σύμφωνα με την κεί-
μενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νο-
μοθεσία κάνοντας το απόλυτα
ασφαλές τόσο για ενήλικους όσο
και για τα παιδιά. Πρόκειται για
έναν μη συμπυκνωμένο, παστε-
ριωμένο χυμό πορτοκαλιού, χω-
ρίς ζάχαρη που περιέχει φυσικά
σάκχαρα και συνολική διάρκεια
ζωής από την παραγωγή 24-26
ημέρες. Πρόκειται για ένα προϊόν
που μπορεί να καταναλωθεί στο
πλαίσιο μιας ισορροπημένης δια-
τροφής, όπως απαιτούν οι σύγ-
χρονες τάσεις.



Δύο αγνά ελληνικά προϊόντα είναι
διαθέσιμα στην αγορά από την εταιρεία
Παπαγεωργίου, που παρασκευάζονται
σύμφωνα με μια μοναδική συνταγή από
καθαρή ζάχαρη χωρίς γλυκόζη. Πρό-
κειται για τη Βανίλια και τη Μαστίχα Πα-
παγεωργίου, που έχουν βελούδινη
υφή. Μια κουταλιά βυθισμένη σε ένα
ποτήρι κρύο νερό αρκεί για να δώσει
την απαραίτητη ενέργεια στα παιδιά τα
ζεστά απογεύματα του καλοκαιριού,
αλλά και να αποτελέσει ένα εναλλακτι-
κό και δροσερό καλωσόρισμα για τους
μεγάλους.

H γκάμα των Παραδοσιακών Γλυ-
κών Παπαγεωργίου περιλαμβάνει: 10
γεύσεις Μαρμελάδων, 17 ποικιλίες
Γλυκών Κουταλιού, Λουκούμια σε διά-
φορες γεύσεις με αμύγδαλο ή χωρίς,
Βανίλιες και Βυσσινάδα. Τα προϊόντα
είναι διαθέσιμα σε πολλά επιλεγμένα
καταστήματα ζαχαρωδών και ξηρών
καρπών, παντοπωλεία κ.α., καθώς και
στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Ζάχαρη Dark Brown Crystal

Βανίλια και Μαστίχα Παπαγεωργίου

Η ζάχαρη Dark Brown Crystal εί-
ναι διαθέσιμη στην αγορά από την
εταιρεία Ζωγράφος και αποτελεί ένα
100% ακατέργαστο προϊόν, που δεν
προέρχεται από ανάμιξη μελάσας με
ζάχαρη. Η ζάχαρη περιέχει από τη φύ-
ση της υψηλή περιεκτικότητα σε μελά-
σα, περιέχει μεταλλικά άλατα και άλλα
φυσικά συστατικά του ζαχαροκάλα-
μου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
γλυκά, δίνοντας πλούσια ξεχωριστή
γεύση και έντονο άρωμα σε κέικ σο-
κολάτας, μαρμελάδες, κρέπες, παγω-
τά, σε όλες τις κρέμες, στη σαντιγί αλ-
λά και σε ροφήματα και σε γλυκόξινες
σάλτσες ή στο γιαούρτι. Είναι διαθέσι-
μη σε συσκευασία των 500 γραμμα-
ρίων. Η εταιρεία ΖΩΓΡΑΦΟΣ, είναι μία
αμιγώς ελληνική. Έχει πλούσια παρά-
δοση, ενεργό και ποιοτικό παρόν και
υψηλούς στόχους για το μέλλον. Πα-
ράγει ποιοτικά τρόφιμα με λίγες θερ-
μίδες και για ειδικές διατροφικές
ανάγκες και προσανατολίζεται στην
παραγωγή νεωτεριστικών τροφίμων
με προστατευτικές για την υγεία ιδιό-
τητες.
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Η εταιρεία Φλώρινας Δινάκη έχει λαν-
σάρει στην αγορά τα αναψυκτικά «Φιόνα»
από ξινό νερό Φλωρίνης χωρίς ζάχαρη.
Πρόκειται για μία σειρά προϊόντων που
συνδυάζουν το φυσικό ξινό νερό με τους
χυμούς και τα αρώματα της ελληνικής
γης, τα οποία μπορούν να καταναλωθούν
χωρίς τύψεις, καθώς δεν περιέχουν κα-
θόλου θερμίδες. Η «Φιόνα» είναι ένα
σύγχρονο, φυσικώς ανθρακούχο αναψυ-
κτικό, που διατίθεται σε σούπερ μάρκετ
και περίπτερα σε 4 διαφορετικές γεύσεις:
Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα, Cola, Γκαζόζα.
Η ζάχαρη στη συγκεκριμένη σειρά ανα-
ψυκτικών έχει αντικατασταθεί από γλυ-
καντικές ύλες, ο συνδυασμός των οποίων
προσδίδει την ευχάριστη γεύση και γλυ-
κύτητα της ζάχαρης με μηδέν θερμίδες. Η
βιομηχανία αναψυκτικών «Αφοί Δινάκη
Ο.Ε» αποτελεί μια παραδοσιακή οικογε-
νειακή επιχείρηση με έδρα τον «Παπα-
γιάννη» του νομού Φλώρινας, το πεδινό
κεφαλοχώρι σε απόσταση μόλις 10 χμ
ανατολικά της πόλης και σε υψόμετρο
670 μέτρων που φημίζεται για τις μοναδι-
κές πηγές «ξινού» (φυσικώς ανθρακού-
χου) νερού.

Αναψυκτικά «Φιόνα» χωρίς ζάχαρη

Μπουκιές βρώμης από τη Βιολάντα

Ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων με βάση τη βρώμη είναι πλέον διαθέσι-
μος στην ελληνική αγορά, μεταξύ των οποίων και το προϊόν Μπουκιές βρώ-
μης της εταιρείας Βιολάντα. Ο κωδικός συνδυάζει την πλούσια γεύση και τις
ευεργετικές ιδιότητες της βρώμης, ενός δημητριακού που είναι γνωστό από
την αρχαιότητα για τη μοναδική θρεπτική του αξία. Η βρώμη αποτελεί θεμέλιο
λίθο την μεσογειακής διατροφής και πολύτιμη πηγή φυτικών ινών για τον ορ-
γανισμό. Οι Μπουκιές βρώμης κυκλοφορούν σε δύο διαφορετικούς γευστι-
κούς συνδυασμούς: Μπουκιές Βρώμης με Cranberries και Μπουκιές Βρώ-
μης με Μαύρη σοκολάτα σε συσκευασία των 400 γραμμαρίων.

Βίκος Cool-Τea 
σε 3 γεύσεις

Η εταιρεία
Βίκος, ανταπο-
κ ρ ι ν ό μ ε ν η
στην ανάγκη
του σύγχρονου
κ α τ α ν α λ ω τ ή
για προϊόντα
που συνεισφέ-
ρουν σε έναν
υγιεινό τρόπο
ζωής έχει με-
γαλώσει την
γκάμα των
προϊόντων της
με την παρα-
γωγή των προ-
ϊόντων Βίκος
Cool-Τea σε
συσκευασίες
των 0,33l, 0,5 lt
και 1,5 lt. Στο
χαρτοφυλάκιο
της εταιρείας
περιλαμβάνονται οι κωδικοί Cool-Tea Βίκος
με εκχύλισμα τσαγιού και χυμό λεμονιού,
Cool-Tea Βίκος με εκχύλισμα τσαγιού και χυ-
μό ροδάκινου και το Cool-Tea Βίκος με εκχύ-
λισμα πράσινου τσαγιού και φυσική αρωματι-
κή ύλη λεμονιού.
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