


Η ελληνική αγορά 
στο… πιάτο σας!
Μετά το “χτύπημα” της κρίσης,
η ελληνική αγορά βρίσκεται σε
στάδιο ανοικοδόμησης με τις
επιχειρήσεις στη χώρα μας να
προσπαθούν να ανταπεξέλθουν
μέσα από νέες κινήσεις,
“στροφή” στην καινοτομία,
ενίσχυση της εξωστρέφειάς
τους, αλλά και ανάδειξη της
ελληνικότητας των προϊόντων
τους.

Τ α ελληνικά προϊόντα άλλωστε, όχι
μόνο δεν έχασαν τη δυναμική τους
κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά

κατάφεραν να αυξήσουν και την αποδοχή
τους μεταξύ των καταναλωτών, τόσο για την
προέλευσή τους, όσο και για την ποιότητά
τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με
έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, το 80,4% των καταναλωτών υπο-
στήριξε ότι όταν βρίσκει στο σούπερ μάρκετ
προτιμά τα ελληνικά προϊόντα από τα εισα-
γωγής. Το 77% πιστεύει ότι υπάρχει στρο-
φή των καταναλωτών στα προϊόντα ελληνι-

κής παραγωγής, ενώ το 90% δηλώνει πως
θέλουν να αναγράφεται στη συσκευασία ότι
ένα προϊόν είναι ελληνικής παραγωγής.
Στο πλαίσιο αυτό, το products greek σκο-
πεύει να δώσει τη δική του “μάχη” για την
ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων, αλλά
και γενικότερα της κατάστασης στην ελλη-
νική αγορά. Σε αυτό newsletter θα διαβάζε-
τε καθημερινά όλα τα επιχειρηματικά νέα,
ενώ παράλληλα, θα παρουσιάζονται προ-
ϊόντα από μικρές και μεγάλες εταιρείες, από
κάθε γωνιά της Ελλάδας. Μείνετε συντονι-
σμένοι…
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Ολοταχώς για 
την 5η αξιολόγηση

Μέσα στην εβδομάδα καταφτάνουν
στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια από τους
Θεσμούς, εκκινώντας την 5η αξιολόγη-
ση, που σύμφωνα με το σχεδιασμό της
ελληνικής πλευράς θα πρέπει να κλείσει
με συνοπτικές διαδικασίες, έτσι ώστε να
δρομολογηθούν οι εξελίξεις για τον
πρώτο στρατηγικό στόχο: την αλλαγή
χρήσης των εσόδων από τα ANFA- SMP.  

Το χρονοδιάγραμμα της Αθήνας στη-
ρίζεται στην παραδοχή ότι η νέα μετα-

μνημονιακή αξιολόγηση δεν έχει “αγκά-
θια” τέτοια, που να εμποδίζουν την θετι-
κή Έκθεση. Αν και η Έκθεση δεν συνδέε-
ται με μια νέα εκταμίευση από τα κέρδη
του Ευρωσυστήματος, αποτελεί προϋπό-
θεση για να αποφασίσει το Eurogroup-
πιθανότατα το Μάρτιο- ότι η Ελλάδα μπο-
ρεί να “ρίχνει” περί τα 1,3 δισ. ευρώ ετη-
σίως στην οικονομία και όχι στην “άβυσ-
σο” του Χρέους.  

Το πλάνο για τις νέες φοροελαφρύνσεις

Editorial
Τα ελληνικά

προϊόντα έχουν
αποδείξει μια ιδιαί-
τερη δυναμική τό-
σο στην Ελλάδα
όσο και εκτός συ-
νόρων, όπου ειδι-
κά εν μέσω κρί-
σης, βρήκαν διέ-
ξοδο, επιβεβαι-

ώνοντας τα μεγάλα περιθώριο κέρ-
δους σε μεγάλες αγορές του εξωτε-
ρικού.

Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις
έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία
χρόνια, πατώντας σε πιο στέρεες βά-
σεις από ό,τι στο παρελθόν, αφού κά-
νουν μικρά “βήματα” προς την περαι-
τέρω ανάπτυξή τους. Στην πλειοψη-
φία τους, θα βρουν εδώ τον απαραί-
τητο χώρο για την κατάλληλη ανάδει-
ξή τους, τόσο όσον αφορά την εγχώ-
ρια αγορά, όσο και σε χώρες με μεγά-
λη κατανάλωση ή και ταχέως ανα-
πτυσσόμενες.

Θύμιος Κτενίδης 
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Μπορεί η χρονιά να μην ξεκί-
νησε καλά- καλά, αλλά στο
υπουργείο Οικονομικών και στο
Γενικό Λογιστήριο εργάζονται πυ-
ρετωδώς για το νέο γύρο ελα-
φρύνσεων, που θα (αυτο)χρημα-
τοδοτηθεί από το εκτιμώμενο
υπερπλεόνασμα.  

Αυτό που “καίει” τις επιχειρή-
σεις είναι τι μέλλει γενέσθαι με το
νέο γύρο μείωσης των φορολογι-

κών συντελεστών και οι πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι στο οικονο-
μικό επιτελείο εξακολουθούν να
αμφιταλατεύονται για το εάν είναι
προτιμότερο και αποδοτικότερο,
να επιταχυνθούν οι μειώσεις στις
ασφαλιστικές εισφορές.  

Το βασικό επιχείρημα είναι ότι
η μείωση των εισφορών θα ελα-
φρύνει όλες τις επιχειρήσεις, ακό-
μα και τις ζημιογόνες.  

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΟΦΙΜΩΝ
-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Εκδότης: 
Ευθύμης Κτενίδης

Διευθυντής Σύνταξης: 
Γιώργος Παππούς

info@productsgreek.com
Εμπορικό Τμήμα: 

Ευθύμης Κτενίδης
sales@productsgreek.com



Νέες διευκρινίσεις για
την απαλλαγή από το
Τέλος Επιτηδεύματος

Φως στις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες ένας ελεύθερος επαγγελματίας απαλλάσ-
σεται επί 5ετία από την καταβολή Τέλους Επιτηδεύματος, έριξε η Διεύθυνση Επίλυσης
Διαφορών της ΑΑΔΕ.  

Συγκεκριμένα, προϋπόθεση για την επιβολή του Τέλους Επιτηδεύματος αποτελεί η
συμπλήρωση πενταετίας (από την οικεία έναρξη εργασιών) στην επαγγελματική δρα-
στηριότητα και μάλιστα στο αντικείμενο για το οποίο επιβάλλεται το Τέλος επιτηδεύμα-
τος. Σε περίπτωση διακοπής της ανωτέρω επαγγελματικής δραστηριότητας και έναρ-
ξης εργασιών σε διαφορετικό αντικείμενο, ως πρώτη έναρξη εργασιών, λογίζεται αυτή
που αφορά στην άσκηση του νέου επαγγέλματος, ανεξάρτητα εάν ο υπόχρεος είχε
συμπληρώσει πέντε έτη άσκησης της αρχικής επαγγελματικής του δραστηριότητας.  

Συμπέρασμα; Θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα έναρξη εργασιών σε διαφορετική κατ’
αντικείμενο επαγγελματική δραστηριότητα, μόνο εφόσον δηλώνεται επαγγελματική
δραστηριότητα με νέο ΚΑΔ.  

Και στις επιχειρήσεις
μείωση του ΕΝΦΙΑ (;) 

Ειλημμένη είναι η απόφαση
για περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ
κατά 8%. Το πώς ακριβώς θα κα-
τανεμηθεί αυτή η μείωση, θα
εξαρτηθεί από την αναθεώρηση
του συστήματος αντικειμενικών
αξιών.  

Μετά από δύο υπηρεσιακές
συσκέψεις, έχει ξεκινήσει το
“κούμπωμα” των νέων Τιμών Ζώ-
νης με τους συντελεστές του ΕΝ-
ΦΙΑ, έτσι ώστε να “απορροφη-
θούν” εν τη γενέσει τους οι όποιες
επιβαρύνσεις.  

Οι επιχειρήσεις πιέζουν για
ελαφρύνσεις και στα νομικά πρό-
σωπα, ωστόσο στο υπουργείο Οι-
κονομικών τηρούν σιγή ιχθύος 
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Παραμένει υψηλός ο συντελεστής για τις επιχειρήσεις 
Ο φόρος εισοδήματος για τις

επιχειρήσεις θα υπολογιστεί
φέτος με συντελεστή 24%,
ωστόσο από τα συγκριτικά στοι-
χεία μελέτης του Tax Founda-
tion, φαίνεται ότι θα χρειαστεί
και η δεύτερη φάση μείωσης για
να πέσουμε κάτω από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο.  

Ο μέσος συντελεστής στην
Ευρώπη διαμορφώνεται αυτήν

τη στιγμή στο 20,27% και είναι ο
χαμηλότερος απ’ όλες τις Ηπεί-
ρους, υποχωρώντας, μάλιστα,
από το 44,6% τη δεκαετία του
1980. Παρά ταύτα, ακόμα και
μέσα στην Ευρώπη, παρατη-
ρούνται μεγάλες διαφορές. Εί-
ναι ενδεικτικό ότι ο συντελε-
στής στη Γαλλία βρίσκεται στο
34,43%, ενώ π.χ. στην Ουγγα-
ρία είναι 9%.  



Χρονιά stress tests 
Το 2020 έχει μια ακόμα ιδιαιτερότητα, όσον αφορά

στις τράπεζες, καθώς πέρα από το στοίχημα της μεί-
ωσης των “κόκκινων” δανείων κατά 30 δισ ευρώ, θα
πρέπει να περάσουν παντελώς αλώβητες από τα stress
tests που “τρέχουν”.  

Αν και δεν υπάρχει το άγχος του pass or fail, άπαν-
τες συμφωνούν ότι είναι κρίσιμο να ολοκληρωθεί η
άσκηση χωρίς την παραμικρή υποψία αναταράξεων.
Όπως λένε παράγοντες της αγοράς, “θα πρέπει να πα-
γιωθεί και να ενισχυθεί η εικόνα ότι το εγχώριο τραπεζι-
κό σύστημα γυρίζει σελίδα μετά από δέκα χρόνια βα-
θιάς κρίσης, όντας ικανό να χρηματοδοτήσει την οικο-
νομία”.  

Παρατηρητήριο
Επενδύσεων 

Ολοκληρώθηκε και παραδό-
θηκε η πρώτη φάση της τεχνικής
μελέτης για τη δημιουργία Παρα-
τηρητηρίου Επιχειρηματικότητας,
με τη χρηματοδότηση της Υπηρε-
σίας Στήριξης Διαρθρωτικών Με-
ταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. 

Το Παρατηρητήριο θα αποτε-
λέσει διαλειτουργικό σύστημα
διασύνδεσης του Δημοσίου με
τον ιδιωτικό τομέα, συνδράμον-
τας στη μεγάλη προσπάθεια ενί-
σχυσης των επενδύσεων. Οι στό-
χοι που θα αναλάβει να υλοποι-
ήσει είναι η παροχή ολοκληρωμέ-
νων στοιχείων για το επιχειρημα-
τικό περιβάλλον προς τη Δημόσια
Διοίκηση και η προσφορά απαραί-
τητης γνώσης στον επιχειρηματι-
κό κόσμο. 

Μαρσάρει ο “Ηρακλής” 

Θέμα χρόνου χαρακτηρίζεται η έναρ-
ξη του σχεδίου “Ηρακλής” και οι προ-
ετοιμασίες στα επιτελεία των τραπεζών
έχουν χτυπήσει “κόκκινο”. Ωστόσο, απο-
μένουν ακόμα προς διευθέτηση με τη
Φρανκφούρτη, κρίσιμες “λεπτομέρει-
ες”.  

Αρμόδιες πηγές, αναφέρουν ότι το
σημείο τριβής με τον SSM παραμένει το
ύψος και το είδος των εγγυήσεων, που
πρέπει να παράσχει το Ελληνικό Δημό-
σιο για την έκδοση ομολόγων υψηλής
διασφάλισης (senior bonds) και μηδενι-

κού ρίσκου. Το πρόβλημα ξεκινά από το
γεγονός ότι τα ελληνικά ομόλογα παρα-
μένουν σε μη επενδυτική βαθμίδα και ως
εκ τούτου δημιουργούν προβλήματα
στην αποτίμηση των ομολόγων του
“Ηρακλή”.  

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για “νομι-
κίστικη ερμηνεία” εκ μέρους των τεχνο-
κρατών του SSM, ενώ η ελληνική πλευ-
ρά ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να χρη-
σιμοποιηθούν μετρητά από το “μαξιλάρι”
των 37 δισ ευρώ.  
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Πυρετώδεις ήταν οι διαβουλεύσεις της
ελληνικής αποστολής στην Ουάσιγκτον,
για το φλέγον θέμα των αμερικανικών δα-
σμών στα ελληνικά προϊόντα. Οι πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι η επικείμενη αναθεώ-
ρηση του σχετικού καταλόγου, από το αμε-
ρικανικό υπουργείο Εμπορίου, θα έχει ευ-
χάριστες εκπλήξεις για τους Έλληνες πα-
ραγωγούς.  

Επικεφαλής της ελληνικής ομάδας,
ήταν ο αρμόδιος υφυπουργός Εξωτερι-
κών, Κ. Φραγκογιάννης, ο οποίος ανέλαβε
τη δύσκολη αποστολή να πείσει τους Αμε-
ρικανούς ότι οι πρόσθετοι δασμοί στα ελ-
ληνικά αγροτικά είναι άδικοι και καταστρο-
φικοί, σε μια συγκυρία όπου ο πρωτογενής
τομέας αρχίζει να “χτίζει” και στην αμερι-
κανική αγορά. Αυτό που πιστώνεται στον
Έλληνα υφυπουργό είναι ότι ήδη έφερε εις
πέρας την εξαίρεση του ελαιολάδου.  

Πολύτιμος σύμμαχος σε αυτήν την ελ-
ληνική προσπάθεια είναι ο Αμερικανός
πρέσβης στην Αθήνα, Τ. Πάιατ, ο οποίος
φρόντισε να πάνε τα ελληνικά αιτήματα
στο ανώτατο δυνατό επίπεδο και το κλίμα
που εισπράττει η ελληνική πλευρά επιτρέ-
πει συγκρατημένη αισιοδοξία.  

Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται η
αναθεώρηση της λίστας από το αμερικανι-

κό υπουργείο Εμπορίου και ως τότε η Αθή-
να κρατά χαμηλά τους τόνους, αφού Ιτα-
λοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι διαμαρτύρονται
για το δικό τους ελαιόλαδο που υπόκειται
σε πρόσθετους δασμούς.  

Πέρα από τους δασμούς στα ροδάκινα,
που προκαλούν ζημιά τουλάχιστον 25
εκατ. Ευρώ, η Αθήνα θέλει να αποφύγει
επιβαρύνσεις και στις εξαγωγές ελληνι-
κού κρασιού.  

Mε «άρωμα» Ελλάδας τα νέα προϊόντα της Hellmann’s 
Η δυναμική των ελληνικών

προϊόντων επιβεβαιώνεται και
από τις επιλογές μεγάλων πο-
λυεθνικών επιχειρήσεων, που
δραστηριοποιούνται στη χώρα
μας. Πολλές από αυτές επεν-
δύουν πλέον σταθερά στην “ελ-
ληνικότητα” των ετικετών τους,
αλλά και στις πρώτες ύλες τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί το νέο λανσάρισμα
προϊόντων υπό το διάσημο
brand της Hellmann’s, το οποίο
και ανήκει στο ελληνικό χαρτο-
φυλάκιο της Unilever Hellas.  

Η εταιρεία που φέρει υπό
την σκέπη της, μερικά από τα πιο
γνωστά “ονόματα” της ελληνι-
κής αγοράς, όπως τα Klinex,
AIM, AXE, Algida, Knorr και
πολλά ακόμη, παρουσίασε μία
ολόκληρη σειρά Hellmann’ με
“σφραγίδα” από την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, εδώ και
λίγες ημέρες κυκλοφόρησε
στην αγορά τέσσερα νέα προ-
ϊόντα στον τομέα της μαγιονέ-
ζας, της κέτσαπ και της μου-
στάρδας, που είναι εμπνευσμέ-
νοι από τη χώρα μας και δημι-
ουργήθηκαν σε συνεργασία με
ελληνικούς παραγωγούς, ενώ
είναι κατάλληλα και για vegete-
rians. Πρόκειται για τους εξής
νέους γευστικούς συνδυα-
σμούς:

Ηellmann’s Mαγιονέζα με
Τρούφα από Έλληνες παραγω-
γούς

Hellmann’s Κέτσαπ με Θυ-
μαρίσιο μέλι από την Κρήτη

Hellmann’s Μουστάρδα με
Πιπεριές Φλωρίνης

Hellmann’s Μουστάρδα με
Καπνιστό Μπούκοβο από την
Πέλλα
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Αισιοδοξία για τους αμερικανικούς
δασμούς στα ελληνικά ροδάκινα
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Κι όμως! Η Αυστρία είναι ένας από
τους βασικούς πόλους των
εξαγωγών ελαιολάδου, ενώ λειτουργεί
και ως κόμβος για τις γειτονικές χώρες-
αγορές.  

Το 2018 στα παρθένα ελαιόλαδα η
ελληνική παρουσία καταλαμβάνει το
38,77% της αξίας των εισαγωγών στη
χώρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο
του εμφιαλωμένου ελληνικού ελαιολά-
δου ανέρχεται σε 4% περίπου στην παγ-
κόσμια αγορά. Από τις λοιπές χώρες, η
Ιταλία καταλαμβάνει το 41,3% και η
Ισπανία το 15,4%. Επιπλέον, σημαντικές
ποσότητες ελληνικών ελαιολάδων, πέ-
ραν των ανωτέρω, εισάγονται και από τη
Γερμανία, κυρίως από εισαγωγικές εται-
ρείες ελληνικών συμφερόντων με έδρα
τη Γερμανία. 

Σημειώνεται ότι από το 2014 τα ελλη-
νικά παρθένα ελαιόλαδα αυξάνουν το
μερίδιο αγοράς στην Αυστρία έναντι των
ανταγωνιστριών χωρών, ήτοι από
26,97% μερίδιο αγοράς σε αξία το 2014
σε 38,77% το 2018.  

Η ευρεία χρήση του ελληνικού ελαι-
ολάδου, σε σχέση με άλλες χώρες, οφεί-
λεται σε μεγάλο βαθμό στην ιδιαίτερη
προτίμηση του κοινού στην ελληνική

κουζίνα- λειτουργούν, επίσης, πάνω από
120 ελληνικά εστιατόρια στην Αυστρία-
στις πρωτοβουλίες Ελλήνων εισαγωγέ-
ων από τα τέλη της δεκαετίας του ́ 80 αλ-
λά και σε Αυστριακούς που επένδυσαν

στην Ελλάδα στην παραγωγή και εξαγω-
γή ελαιολάδου, ειδικά στην περιοχή της
Μάνης. Σημειωτέον ότι σε όλα σχεδόν τα
ελληνικά εστιατόρια πωλούνται και εμ-
φιαλωμένα παρθένα ελαιόλαδα. 

Τα ελληνικά γαλακτοκομικά στη Β. Μακεδονία 
Λίαν αποκαλυπτική είναι η Έκθεση της

πρεσβείας μας στα Σκόπια, για την παρουσία
των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων
στην αγορά της γειτονικής χώρας.  

Την μεγαλύτερη ποικιλία ετικετών φέρε-
ται να διαθέτει η εταιρεία ελληνικών συμφε-
ρόντων “ΟΛΥΜΠΟΣ”. Ως προς τη στατιστική
ανάλυση των ελληνικών εισαγωγών γαλα-
κτοκομικών προϊόντων στη Βόρεια Μακεδο-
νία, παρουσίασαν το 2018, σε όρους αξίας,
αύξηση 47,7%, σε σχέση με το 2017, με αξία
εξαγωγών 206.919 ευρώ το 2018 από
140.120 ευρώ το 2017.  

Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες των γαλα-
κτοκομικών προϊόντων καταλαμβάνουν το
μεγαλύτερο μερίδιο των ελληνικών εξαγω-
γών στη Βόρεια Μακεδονία, με ποσοστό
97,4% το 2018 και 94,1% την περίοδο Ια-
νουαρίου- Αυγούστου 2019. Ωστόσο, σε
όρους μεριδίου οι ελληνικές εξαγωγές γαλα-
κτοκομικών κάλυψαν μόλις το 0,4% το
2018, καταλαμβάνοντας έτσι αμελητέο μερί-
διο στην αγορά.

“Μπουμ” του ελληνικού 
ελαιολάδου στην Αυστρία 



“Στροφή” στην παράδοση από την εταιρεία Ήπειρος
Τα ελληνικά προϊόντα έχουν επιβεβαιώσει στην αγορά την ανοδική τους

πορεία και στο πλαίσιο αυτό, πολλές εταιρείες έχουν “στραφεί” και σε ακόμη
πιο παραδοσιακές συνταγές για τη δημιουργία τροφίμων που θυμίζουν Ελ-
λάδα. Σε μία τέτοια κίνηση προχώρησε πρόσφατα και η βιομηχανία Ήπειρος,
η οποία και παρουσίασε τρία νέα καινοτόμα προϊόντα που αυξάνουν τους
κωδικούς της στον τομέα των τυριών. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα
εξής:

Ήπειρος Αλειφωτή: Έχει πλούσια γεύση και υψηλή διατροφική αξία, κα-
θώς αποτελεί πηγή ασβεστίου και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτε�νη. 

Ήπειρος Καπνιστή: Φτιάχνεται με φέτα Ήπειρος που καπνίζεται με φυσικό
τρόπο με ξύλο οξιάς και χαρίζει ένα ιδιαίτερο γευστικό αποτέλεσμα.

Ήπειρος Ταλαγάνι: Ελαφρύ, με μόλις 15% λιπαρά και όλη τη γνώριμη
γεύση του δημοφιλούς τυριού σχάρας. 

“Ανοιχτή”η ηλεκτρονική αγορά 
των Η.Π.Α για τα ελληνικά τρόφιμα

Δεκτική σε on-line πωλήσεις ελληνι-
κών συσκευασμένων τροφίμων εμφανί-
ζεται η αμερικανική αγορά, σύμφωνα με
έρευνα του Γραφείου Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων της Νέας Υόρ-
κης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ηλε-
κτρονικό εμπόριο αγαθών στις Η.Π.Α.
αλλάζει ριζικά τη δομή της αγοράς και
της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Ειδι-
κά στο κανάλι των τροφίμων αναμένεται
ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, καθώς
απευθύνεται κυρίως στους millennials,

που έχουν μεγάλη εξοικείωση με την τε-
χνολογία. Οι κατηγορίες τροφίμων και
ποτών που έχουν περιθώριο μεγάλης
ανάπτυξης μέσω του διαδικτυου είναι τα
συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρ-
κείας, και κυρίως προϊόντα στα οποία η
χώρα μας έχει ιδιαίτερη παράδοση ποι-
ότητας, όπως τα ζυμαρικά, ή το μέλι.
Πρόκειται για τη μόνη αγορά παγκο-
σμίως που συνδυάζει ταυτοχρόνως υψη-
λό διαθέσιμο εισόδημα, υψηλή ροπή
προς κατανάλωση και πολύ μεγάλο μέ-

γεθος αγοράς. Ο Έλληνας εξαγωγέας
μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα και να
αυξήσει το κέρδος του, παρακάμπτοντας
τα πολλαπλά, υψηλού κόστους, αλλε-
πάλληλα επίπεδα διαμεσολαβούντων
(εισαγωγέας, διανομέας, Food Broker,
Buyer, merchandiser), τα οποία επιβαρύ-
νουν υπέρμετρα την τελική τιμή του προ-
ϊόντος, μέχρι αυτό να καταλήξει στο ράφι
του Σούπερ-Μάρκετ, στοχεύοντας στην
ηλεκτρονική πώληση των προϊόντων
του.
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Ανθρακούχο Ζαγόρι με πράσινο μήλο και λεμόνι 
Τα προϊόντα Ζαγόρι Sparkling με φυσικό άρωμα λεμόνι και

με φυσικό άρωμα πράσινου μήλου αποτελούν πρόσφατες προ-
σθήκες στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ. Τα δύο
προϊόντα τοποθετήθηκαν στα ράφια την καλοκαιρινή περίοδο
και παράγονται με επιλεγμένα συστατικά υψηλής ποιότητας
που χαρίζουν άρωμα και γεύση. Η σύστασή τους συνδυάζει τα
χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του Φυσικού Μεταλλικού Νε-
ρού Ζαγόρι, με το φυσικό άρωμα του λεμονιού και του πράσι-
νου μήλου. Πρόκειται για 100% φυσικές επιλογές, χωρίς προ-
σθήκη τεχνητών γλυκαντικών, ζάχαρης, συντηρητικών, τεχνη-
τών αρωμάτων και βελτιωτικών γεύσης, με πλήρη απουσία
θερμίδων.

Αφοί Χαΐτογλου:
Ελληνικό 
φυστικοβούτυρο
σε 2 τύπους 

Σε δύο τύπους κυκλοφορεί το
φυστικοβούτυρο της εταιρείας
Αφοί Χαΐτογλου, που παρασκευά-
ζεται από πρώτες ύλες υψηλών
προδιαγραφών και είναι κατάλληλο
για αλμυρές ή γλυκιές παρα-
σκευές. Πρόκειται για τα προϊόντα:
απαλό με πλήρως αλεσμένα φυστί-
κια και crunchy με θρυμματισμένα
φυστίκια, που κυκλοφορούν σε συ-
σκευασίες των 350g. Το φυστικο-
βούτυρο συμβάλλει στη μυϊκή ανά-
πτυξη του οργανισμού, ενισχύει τη
φυσική λειτουργία του μεταβολι-
σμού και βοηθά στη σωστή ανάπτυ-
ξη και ενίσχυση των οστών κατά την
παιδική ηλικία.

Το παρθένο ελαιόλαδο, τα φρέσκα
ψάρια, τα παρασκευάσματα λαχανικών,
οι ελιές, η φέτα, οι κομπόστες, τα εσπερι-
δοειδή, τα σταφύλια, το γιαούρτι και τα
βερίκοκα-κεράσια-ροδάκινα είναι τα κο-
ρυφαία ελληνικά προϊόντα, που σχετί-
ζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
Παράλληλα, μεγάλη βελτίωση εξαγω-
γών σημείωσαν την τελευταία πενταετία
οι νωπές ελιές (+110,19% ο μέσος όρος
της πενταετίας έναντι του 2018), τα κατε-
ψυγμένα παρασκευάσματα λαχανικών
(+65,63%), το εξευγενισμένο ελαιόλα-
δο (+57,63%), τα φιλέτα ψαριών
(+44,9%), το μέλι (+43,07%), ο κρόκος
(+42,17%), τα είδη αρτοποιίας
(+36,90%) όπως τα μπισκότα, οι σάλτσες

και τα αρτύματα (+34,19%), το κρέας
προβάτου (+28,85%) και τα παρασκευά-
σματα κρέατος και λουκάνικα
(+26,62%). Σύμφωνα με τη μελέτη για
τις ελληνικές εξαγωγές στον κλάδο, που
πραγματοποίησε η εταιρεία “Global Gre-
ece”, τα τρόφιμα και τα ποτά αντιστοι-
χούν στο 16% του συνόλου των ελληνι-
κών εξαγωγών, ποσοστό που ανεβαίνει
στο 24% εάν εξαιρεθούν οι πωλήσεις
πετρελαιοειδών. Ωστόσο οι εξαγωγές
μεταποιημένων προϊόντων προστιθέμε-
νης αξίας, εκείνων δηλαδή που αποφέ-
ρουν το μεγαλύτερο όφελος, αντιστοι-
χούν μόλις στο 51% του συνόλου, ποσο-
στό αρκετά χαμηλό σε σχέση με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία.

Τα 10 κορυφαία ελληνικά
προϊόντα εξαγωγικής
δραστηριότητας



Σειρά βιολογικών γιαουρτιών «Βελούδο
Cereals on top» από τη Βιοαγρός

Ένα συνδυασμό της παράδοσης με
τη νέα καταναλωτική τάση για τα λεγό-
μενα “υγιεινά” προϊόντα, έκανε η εται-
ρεία Βιοαγρός, επενδύοντας στο κατσι-
κίσιο γιαούρτι. Παρουσίασε έτσι πρό-
σφατα μία ολοκληρωμένη σειρά με
“όπλο” το βραβευμένο βιολογικό κα-

τσικίσιο γιαούρτι Βελούδο. Πρόκειται
για τη σειρά «Βελούδο Cereals on top»
η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

Βελούδο με μούσλι πρωτεΐνης.
Βελούδο με μούσλι φρούτων και

ξηρών καρπών.
Βελούδο με granola σοκολάτας.

Οι τάσεις 
για τον κλάδο
των τροφίμων
στις ΗΠΑ
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Νέο βούτυρο 
αγελάδος από 
τη θεσσαλική 
εταιρεία Τυράς

Με ένα νέο κωδικό, που συνδυά-
ζει την παράδοση με την καινοτομία,
επέκτεινε πρόσφατα το χαρτοφυλάκιο
των προϊόντων της η θεσσαλική εται-
ρεία ΤΥΡΑΣ, που δραστηριοποιείται
στο χώρο της γαλακτοκομίας και τυρο-
κομίας από το 1986. Τελευταία προ-
σθήκη αποτελεί το βούτυρο αγελάδος
ΤΥΡΑΣ με 82% λιπαρά, ένα προϊόν
που παράγεται από 100% φρέσκο
αγελαδινό γάλα, στο εργοστάσιο της
εταιρείας στη Λάρισα με στόχο να συ-
νοδεύσει γαστρονομικές παρασκευές
κάθε είδους. 

Φως στο τι θα ζητηθεί στις Ηνωμένες
Πολιτείες τη χρονιά, που μόλις ξεκίνησε,
ρίχνει το ενημερωτικό δελτίο του ελληνι-
κού Προξενείου στη Νέα Υόρκη.  

Σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές της
βιομηχανίας τροφίμων, το 2020 αναμέ-
νεται ευρεία διάδοση των προϊόντων φυ-
τικής προέλευσης. Ενδεικτικά αναφέρε-

ται ότι πέραν ορισμένων συστατικών που
ήδη τυγχάνουν ευρείας αποδοχής, όπως
ορισμένα μπαχαρικά που θεωρούνται
ευεργετικά για την υγεία, το 2020 αναμέ-
νεται να κερδίσουν σημαντικότερο μερί-
διο ιδιαίτερα είδη τσαγιού και συναφή
φυτικά προϊόντα όπως το yerba mate και
το matcha. 

Άλλα προϊόντα αυξημένης ζήτησης
είναι ο ιβίσκος και το ginger. Στην ίδια κα-
τηγορία εμπίπτουν και προϊόντα κάννα-
βης (έλαια, σπόροι, μαγειρικά πρόσθετα,
τσάγια κλπ), τα οποία μάλιστα χρησιμο-
ποιούνται πλέον ευρέως και ως συστατι-
κά για την παρασκευή άλλων τροφίμων
π.χ. παγωτών .



Ρύζια Agrino για 
εξωτικές παρασκευές

Μια σειρά προϊόντων, που εμπνέονται από εξωτικούς προορι-
σμούς, κυκλοφορεί στην αγορά από την ελληνική εταιρεία Agrino, που
δραστηριοποιείται στο κανάλι του ρυζιού από το 1955. Πρόκειται για
τους κωδικούς ρυζιών Agrino Exotic, που διατίθενται στο λιανεμπόριο
στους τύπους Basmati από την Ινδία, Jasmine από την Ταϋλάνδη, Car-
narolli από την Ιταλία και Άγριο Ρύζι από τον Καναδά. Η συσκευασία
των προϊόντων αποτελείται από μια σύνθεση με τρία υλικά (triplex), τα
οποία είναι έτσι επιλεγμένα ώστε να εγκλωβίζουν το ιδιαίτερο άρωμα
του ρυζιού και να προστατεύουν αεροστεγώς το προϊόν. Παράλληλα,
υπάρχει η χαρακτηριστική διαφάνεια στην μια πλάγια όψη του πακέτου
για ευκολία στο μαγείρεμα.

Νέο λανσάρισμα
μπίρας από 
τη Ζυθοποιία 
Πηνειού

Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχί-
σει να διαμορφώνονται νέα δεδο-
μένα και στην ελληνική αγορά της
μπύρας, με πολλές νέες μικροζυ-
θοποιίες από ολόκληρη την Ελλά-
δα, να κάνουν την εμφάνισή τους
στην αγορά, με νέες 100% ελληνι-
κές μπίρες.

Ανάμεσά τους και η Ζυθοποιία
Πηνειού από τη Λάρισα, η οποία και
λάνσαρε πρόσφατα μία νέα ετικέτα.
Πρόκειται για τη LoLA American
I.P.A, , η οποία διαθέτει χαρακτηρι-
στικό χάλκινο χρώμα, ελαφρώς θο-
λή όψη και πλούσιο λευκό αφρό.
Στη μύτη διακρίνονται αρώματα
εσπεριδοειδών και φρεσκοψημέ-
νου ψωμιού. Γευστικά, είναι πικρή
με πιπεράτες και γήινες νότες και
ελαφριά γεύση ψωμιού και καρα-
μέλας. 

Μια ελληνική νεοφυής εταιρεία, η
Prosper αξιοποιεί τα υποπροϊόντα ψα-
ριών ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας πα-
ράγοντας πούδρες με υψηλή διατροφική
αξία. 

Το σκεπτικό ήταν το εξής: Κατά τη με-
ταποίηση των ψαριών ιχθυοκαλλιέργει-
ας παράγονται υποπροϊόντα, που μπορεί
να αποτελούν το 50%-60 % του βάρους
του ψαριού μετά από φιλετοποίηση. Τα
υποπροϊόντα μεταποίησης της ιχθυοκαλ-
λιέργειας χρησιμοποιούνται για την πα-
ραγωγή προϊόντων χαμηλής αξίας, όπως
ζωοτροφές ή απορρίπτονται αυξάνοντας

το ενεργειακό, περιβαλλοντικό και οικο-
νομικό κόστος της διαδικασίας. Στο πλαί-
σιο αυτό, το ιδρυτικό μέλος της εταιρεί-
ας, Κατερίνα Κανδυλιάρη, επισήμανε ότι
η «παραγωγή προϊόντων υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας αποτελεί μια ερευνητι-
κή, οικονομική, διατροφική και οικολογι-
κή πρόκληση και υποστηρίζει τη βιωσι-
μότητα της ιχθυοκαλλιέργειας στην χώ-
ρα μας». Η εταιρεία ετοιμάζεται μάλιστα
να προωθήσει το νέο καινοτόμο προϊόν,
δοκιμάζοντάς το σε συνταγές που θα το
εξοικειώσουν με τον Έλληνα καταναλω-
τή.

Καινοτομία με πούδρες
από ελληνικά ψάρια
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