


Ανθεκτικός στις “πιέσεις” 
ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών

Ανθεκτικός στις πιέσεις και σημαντι-
κός για την ανάπτυξη της εγχώριας οικο-
νομίας, όπως δείχνουν και σχετικές με-
λέτες της αγοράς, είναι ο κλάδος της πα-
ραγωγής και του εμπορίου αλκοολού-
χων ποτών. Πρόκειται για ένα κανάλι που
παρουσιάζει σημαντική εξωστρέφεια, με
μεγάλο ποσοστό των εγχώριων παραγό-
μενων αλκοολούχων ποτών να εξάγον-
ται σε χώρες του εξωτερικού, ενώ πα-
ράλληλα να δίνει εισόδημα σε μεγάλο
αριθμό ατόμων.

Πιο συγκεκριμένα, την τελευταία δε-

καετία, σύμφωνα με μελέτη της Infobank
Hellastat, ο κλάδος των αλκοολούχων
ποτών έχει δεχθεί έντονη φορολόγηση,
τόσο μέσω του Ειδικού Φόρου Κατανά-
λωσης (Ε.Φ.Κ.), όσο και μέσω του συντε-
λεστή Φ.Π.Α. Πιο αναλυτικά, τα αλκοο-
λούχα ποτά υπέστησαν τέσσερις αυξή-
σεις στο διάστημα 2009-2010, με αποτέ-
λεσμα ο Ε.Φ.Κ. να υπερδιπλασιαστεί.
Επίσης, ο συντελεστής Φ.Π.Α. από το
2010 αυξήθηκε, με αποτέλεσμα να μει-
ωθεί η κατανάλωση. Είναι γεγονός ότι η
κλιμάκωση της φορολογίας, πέρα από τη

μείωση της κατανάλωσης, προκάλεσε
και κίνητρο για φοροδιαφυγή. Συγκεκρι-
μένα, τα τελευταία χρόνια παρατηρήθη-
κε έξαρση του λαθρεμπορίου και των
διασυνοριακών εισαγωγών από όμορες
χώρες, με αρκετά χαμηλότερους φορο-
λογικούς συντελεστές. Τα τελευταία
χρόνια γίνονται προσπάθειες να ενισχυ-
θεί η κατανάλωση των νόμιμων προϊόν-
των, να τονωθούν τα δημόσια έσοδα και
να βελτιωθούν οι προοπτικές βιωσιμότη-
τας των παραγωγικών και εμπορικών
επιχειρήσεων. 
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Πέρα από τις προσδοκίες κινήθηκαν,
τελικά, οι συνήθως «δυσκίνητοι» Ευρω-
παίοι ηγέτες κι έτσι λίγα 24ωρα πριν από
τη συνεδρίαση ενός από τα πιο κρίσιμα
Eurogroup, έχουμε το περίγραμμα των
παρεμβάσεων που θα γίνουν από κοινού
σε όλα τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Το πρώτο θετικό νέο είναι η ενεργο-
ποίηση της ρήτρας ευελιξίας, που ήδη
παρέχει το Σύμφωνο Σταθερότητας και

μένει να διαπιστωθεί στο Eurogroup το
περιθώριο που θα έχουν οι εθνικές κυ-
βερνήσεις να ρίξουν χρήμα στην οικονο-
μία, χωρίς να επηρεάζονται οι δημοσιο-
νομικοί τους στόχοι. Το δεύτερο θετικό
νέο, είναι ότι ανάβει «πράσινο φως» στις
κρατικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις
και κλάδους, που ήδη νιώθουν την πίεση
από την έξαρση του κορωνοϊού. Το τρίτο
νέο είναι η σύσταση Επενδυτικού Ταμεί-
ου, με «προίκα» 25 δις ευρώ.

Επί ποδός «πολέμου» και το ΔΝΤ

Editorial
Η υψηλή φο-
ρολογία πα-
ραμένει ση-
μαντικό πρό-
βλημα για
τον κλάδο
των αλκοο-
λούχων πο-
τών, ο οποί-
ος έχει κατα-

φέρει πάντως να διατηρήσει θετι-
κούς ρυθμούς ανάπτυξης, αποδει-
κνύοντας ότι πρόκειται για έναν
“ανθεκτικό” τομέα της ελληνικής
οικονομίας. Οι εξαγωγές έχουν
βοηθήσει πολύ προς αυτή την κα-
τεύθυνση, με τις αγορές της Γερμα-
νίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας
και της Βουλγαρίας να είναι οι πιο
“δυναμικές” για τα ελληνικά προ-
ϊόντα.

Θύμιος Κτενίδης 
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Ως και 50 δις είναι διατε-
θειμένο να διαθέσει το ΔΝΤ,
ειδικά σε αδύναμες οικονο-
μίες, προκειμένου να ανα-
σχεθούν οι οικονομικές επι-
πτώσεις του κορωνοϊού. Το
Ταμείο συστήνει, παράλλη-
λα, στις εθνικές κυβερνή-
σεις να ανοίξουν το… σεν-

τούκι, για να στηρίξουν το
δίχτυ κοινωνικής πρόνοιας
και τα συστήματα Υγείας,
που θα σηκώσουν επιπλέον
βάρος.

Μεταξύ άλλων, το ΔΝΤ
συστήνει την επιχορήγηση
μισθών π.χ. για γονικές
άδειες, την καταβολή ή ενί-

σχυση προνοιακών και λοι-
πών επιδομάτων π.χ. ανερ-
γίας, την πρόβλεψη φοροα-
παλλαγών για φυσικά και
νομικά πρόσωπα που θα
βρεθούν σε αδυναμία πλη-
ρωμών π.χ. στον τομέα του
Τουρισμού
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Σενάρια για τις επιπτώσεις
στο ΑΕΠ από την Alpha

Πτώση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ
για το 2020, της τάξης του 0,4%-0,9%,
σε σχέση με τις αρχικές της εκτιμήσεις,
πριν το ξέσπασμα της επιδημίας του Co-
vid-19, βλέπει σε ανάλυση της η Alpha
Bank.

H επίπτωση του Covid-19 στην εξέλι-
ξη του ρυθμού αύξησης του πραγματι-
κού ΑΕΠ, η οποία θα εξαρτηθεί σε κάθε
περίπτωση από την ένταση και τη διάρ-
κεια του φαινομένου, εκτιμάται ότι θα λά-
βει τη μορφή ενός σχήματος V (V-shaped
effect). Με άλλα λόγια η διαταραχή που
θα επιφέρει στην οικονομία θα είναι πι-
θανότατα περιορισμένης χρονικής διάρ-
κειας, επηρεάζοντας κυρίως το δεύτερο
τρίμηνο και εν μέρει μόνο το πρώτο και το
τρίτο τρίμηνο. Κατά συνέπεια, εκτιμάται
ότι  ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού
ΑΕΠ θα επηρεαστεί μόνο εντός του
2020, χωρίς περαιτέρω αρνητική επί-
πτωση στην μακροχρόνια πορεία του.

Σενάριο 1 - Συγκρατημένη Εξάπλω-
ση: Ήπιο και βραχυπρόθεσμο shock τόσο
στην εξωτερική ζήτηση, όσο και στην εγ-
χώρια αβεβαιότητα, το οποίο αναμένεται
να διαρκέσει μέχρι του τέλος του δεύτε-
ρου τριμήνου του 2020.

Σενάριο 2 - Ντόμινο στην Ευρωζώνη:
Σοβαρό αλλά βραχυπρόθεσμο shock
στην εξωτερική ζήτηση και ήπιο shock
στην εγχώρια αβεβαιότητα.

Σενάριο 3 - Ευρύτερη εγχώρια επιδη-

μία: Ισχυρό  shock στην εξωτερική ζήτη-
ση και έντονη και μεγαλύτερης διάρ-
κειας διαταραχή στην εγχώρια αβεβαι-
ότητα που θα εξαντληθεί ωστόσο εντός
του τρίτου τριμήνου.

Οι άδειες ειδικού σκοπού
Δημιουργείται «άδεια ειδικού σκο-

πού», που μπορεί να πάρει ένας εκ των
δύο γονέων, με πλήρεις αποδοχές, για
όσο διάστημα ανασταλεί η λειτουργία
των σχολείων και έως τις 10 Απριλίου.

Για 4 ημέρες άδειας, τρεις είναι ειδι-
κού σκοπού και μία χορηγείται ως κανο-
νική. Στον ιδιωτικό τομέα, το κράτος θα
καλύψει από τον προϋπολογισμό το 1/3

των αποδοχών. 
Στο δημόσιο, το κράτος θα καλύψει το

σύνολο του κόστους. Αν λάβει άδεια ειδι-
κού σκοπού ένας γονιός, ο άλλος δεν τη
δικαιούται. Αν ένας γονέας δεν εργάζε-
ται, ο άλλος δεν δικαιούται άδεια ειδικού
σκοπού. Από το τελευταίο μέτρο εξαι-
ρούνται περιπτώσεις ανθρώπων που νο-
σηλεύονται ή είναι ΑΜεΑ.

Παράλληλα, με σκοπό την εύρυθμη
λειτουργία των Περιφερειακών/Τοπικών
μονάδων του e-ΕΦΚΑ η διοίκηση του Τα-
μείου αποφάσισε την προσωρινή ανα-
στολή ορισμένων συναλλαγών με φυσι-
κή παρουσία.
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Συναγερμός στις Βρυξέλλες

Νέο Ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πολύτιμο «εργαλείο» θωράκισης των επιχειρήσε-

ων, αποκτά το οικονομικό επιτελείο σε αυτήν την κρί-
σιμη συγκυρία.

Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό προϊόν που δεν
υπήρχε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και αφορά σε εγ-
γυήσεις δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επί-
πεδο χαρτοφυλακίου. Με απλά λόγια, για κάθε δά-
νειο το οποίο θα καταπίπτει, το Ταμείο θα πληρώνει
ένα ποσοστό του δανείου που θα αφορά οφειλόμενο
κεφάλαιο και τόκους και το οποίο φτάνει έως 80% του
παραπάνω ποσού, μέχρι όμως το 25% του χαρτοφυ-
λακίου. Με αυτόν τον τρόπο, χαλαρώνουν τα πιστο-
ληπτικά κριτήρια κάποιας επιχείρησης, με αποτέλε-
σμα να έχει καλή πιθανότητα να δανειοδοτηθεί.

Παράλληλα επειδή τα χρήματα αυτής της εγγύη-
σης έρχονται μέσω του ΕΠΑνΕΚ και είναι δωρεάν, η
τράπεζα έχει ένα όφελος, που θα περάσει και στη μι-
κρομεσαία επιχείρηση, η οποία θα έχει χαμηλότερες
εξασφαλίσεις, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής
και καλύτερο επιτόκιο. Το σημαντικό είναι ότι έχει
έναν βαθμό μόχλευσης πέντε, δηλαδή με κάθε ένα
ευρώ εγγύηση η τράπεζα δίνει πέντε ευρώ δάνεια.

Ήδη οι τράπεζες έχουν ένα αντίστοιχο προϊόν με
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, αλλά σε πολύ μι-
κρά ποσά, το οποίο είναι το λεγόμενο Cosme. Το συγ-
κεκριμένο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι ακρι-
βώς το ίδιο, αλλά με πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά
και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Επομένως, οι τρά-
πεζες το ξέρουν πολύ καλά, οπότε θα είναι πολύ γρή-
γορη και η ενεργοποίησή του.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να
αναλάβει πρωτοβουλίες, μετά τις αποφά-
σεις των Ευρωπαίων ηγετών για την οικο-
νομία.

Συγκεκριμένα θα διασφαλίσει ότι οι
κρατικές ενισχύσεις μπορούν να εισρεύ-
σουν στις επιχειρήσεις που τις χρειάζονται,
θα αξιοποιηθεί πλήρως την ευελιξία που
παρέχει το Σύμφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης, ενώ θα προωθήσει άμεσα μια
«Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντι-
μετώπιση του Κοροναϊού», η οποία θα
απευθύνεται στα συστήματα υγειονομικής
περίθαλψης, στις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, στις αγορές εργασίας και σε άλλα ευά-
λωτα τμήματα των οικονομιών μας.

Οι επενδύσεις αυτές αφορούν σημαντι-
κά ποσά και θα ανέλθουν γρήγορα στα 25
δισ. ευρώ και για να πραγματοποιηθούν, η
Κομισιόν θα προτείνει αυτή την εβδομάδα
στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο την απο-
δέσμευση 7,5 δισ. ευρώ σε ρευστότητα
επενδύσεων.
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«Ο επιχειρηματίας της χρονιάς»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδι-
κασία ανάδειξης των νικητών των επιμέ-
ρους κατηγοριών βράβευσης του διαγω-
νισμού της ΕΥ, Έλληνας «Επιχειρηματίας
της Χρονιάς» 2019.

Oι νικητές στις επιμέρους είναι:
n Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας
n Βύρων Νικολαΐδης, Πρόεδρος και Δι-

ευθύνων Σύμβουλος,
n PEOPLECERT GROUP
n Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρη-

ματίας
n Ιουλία Χαϊδά, Αντιπρόεδρος,
n ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
n Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρη-

ματίας
n Δημήτριος Σαράντης, Πρόεδρος,
n Μιχάλης Σαράντης, Διευθύνων Σύμ-

βουλος,
n ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.
n Καινοτόμος Επιχειρηματίας
n Σπύρος Μαγιάτης, Συνιδρυτής και Ch-

ief Technology Officer,
n Νίκος Μωραϊτάκης, Συνιδρυτής και

Διευθύνων Σύμβουλος,
n WORKABLE SOFTWARE

Οι επιχειρηματίες που διακρίθηκαν
στις επιμέρους κατηγορίες, θα διεκδική-
σουν τον τίτλο του Έλληνα «Επιχειρημα-
τία της Χρονιάς» 2019, στην επόμενη φά-
ση του διαγωνισμού. O νικητής θα εκ-
προσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο
διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of
The Year.

Άνοδος πριν την πτώση;

Με θετικό πρόσημο έκλεισε η περα-
σμένη χρονιά στον Τουρισμό. Συγκεκρι-
μένα, αύξηση 4,8% σημείωσε ο γενικός
δείκτης κύκλου εργασιών στις επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται τομέα υπη-
ρεσιών παροχής καταλύματος και εστία-
σης το δ’ τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου

2018, έναντι μείωσης 2,8% που σημει-
ώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης
περιόδου το 2018 προς το 2017.

Ειδικά όσον αφορά στην εστίαση, πα-
ρουσίασε αύξηση 7,8% το δ’ τρίμηνο του
2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δεί-
κτη του δ’ τριμήνου 2018, έναντι αύξη-
σης 1,5% που σημειώθηκε πρόπερσι.

Ανατροπές λόγω κορωνοϊού
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική

Απόφαση των υπουργείων Υγείας και
Παιδείας αναστέλλεται κάθε δια ζώσης
εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και συ-
ναθροίσεις για 14 μέρες από την Τετάρτη
11 Μαρτίου έως και την Τρίτη 24 Μαρτί-
ου 2020. Το μέτρο λαμβάνεται για προ-
ληπτικούς λόγους με στόχο τη μείωση
της διασποράς του ιού στους πολίτες. Στο
πλαίσιο αυτό αναστέλλονται τα προγράμ-
ματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0.24, για μεγάλες
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως που αυτά
υλοποιούνται.



Somersby: Ανθρακούχος
μηλίτης με γεύση καρπούζι 

Ένα ανθρακούχο μηλίτη με γεύση καρπούζι έχει λαν-
σάρει στην εγχώρια αγορά η Ολυμπιακή ζυθοποιία. To
Somersby ανήκει στην υποκατηγορία των φρουτωδών
οίνων και αποτελεί υψηλής ποιότητας οίνο από μήλα με
περιεκτικότητα 4,5% σε αλκοόλ. Παράγεται από τη ζύ-
μωση χυμού μήλων χωρίς την προσθήκη τεχνητών γλυ-
καντικών, αρωμάτων ή χρωστικών ουσιών. Έχει φρου-
τώδη και φυσική γεύση, έντονες φυσαλίδες και συνο-
δεύεται με πάγο, προκειμένου να αποτελέσει ένα ελα-
φρύ ποτό.Το Somersby διατίθεται ήδη σε περισσότερες
από 22 χώρες και κυκλοφορεί σε 3 γεύσεις: μήλο, αχλά-
δι και καρπούζι από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, που απο-
τελεί ένα υπολογίσιμο σχήμα στην εγχώρια αγορά μπύ-
ρας. Η εταιρεία δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των
εταιρειών Μύθος Ζυθοποιία και Ολυμπιακή Ζυθοποιία.
Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται γνωστά brands,
όπως Fix Hellas, Fix Dark, Fix Άνευ, Μythos, Mythos
Radler, Kaiser, Henninger, Tuborg Soda, Τuborg Tonic
Water και η σειρά Tuborg Lemon, Lime-Green Tea και
Orange-Cinnamon Soda. Παράλληλα, η Ολυμπιακή Ζυ-
θοποιία εισάγει και διανέμει στη χώρα μας διεθνώς ανα-
γνωρισμένες μάρκες, όπως τη δανέζικη Carlsberg, τη
γαλλική Kronenbourg 1664 Blanc, τη μεξικάνικη Corona
Extra, τις ιρλανδικές μπύρες Guinness και Kilkenny, τη
βέλγικη Grimbergen, την ιταλική Angelo Poretti, τη
βαυαρικής προέλευσης weissbier Schneider Weisse,
τον ιρλανδικό μηλίτη Magners και τον ανθρακούχο μηλί-
τη Somersby.
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Καζανιστό ούζο από την Ποτοποιία Στουπάκη
Ένα απόσταγμα, που βασίζεται στο χιώ-

τικο γλυκάνισο, το ούζο καζανιστό, είναι
διαθέσιμο στην αγορά από την Ποτοποιία
Στουπάκη.

Το καζανιστό Στουπάκη παράγεται με
100% απόσταξη στάλα-στάλα σε παραδο-
σιακά χάλκινα καζάνια με τον κατάλληλο
τρόπο, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση του
νησιού της Χίου. Όλη η επεξεργασία γίνεται
σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που είναι άρ-
τια εξοπλισμένες με μεγάλο αριθμό από άμ-
βυκες απόσταξης και πολλές γραμμές πα-
ραγωγής και εμφιάλωσης. Η εταιρεία Στου-
πάκη δραστηριοποιείται στο κανάλι του ού-
ζου για περισσότερο από έναν αιώνα και δί-
νει έμφαση και στις εξαγωγές των προϊόν-
των της, με μεθοδευμένη προώθηση, εκμε-
ταλλευόμενη το αυξημένο ενδιαφέρον που
παρατηρείται υπέρ των παραδοσιακών ελ-
ληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.
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Fruit for snack: Αποξηραμένα φρούτα σε πρακτικές συσκευασίες
Η εταιρεία Σδούκος έχει αναπτύξει μια σει-

ρά αποξηραμένων φρούτων, που βασίζονται
στις νέες τάσεις και διατίθενται στα σούπερ
μάρκετ σε πρακτικές συσκευασίες. Ο κατανα-
λωτής, μεταξύ άλλων κωδικών της εταιρείας,
μπορεί να προμηθευτεί τα προϊόντα:
n Fruit for snack αποξηραμένα κράνμπερι: Tα

κράνμπερι αποτελούν καλή πηγή κηκιδικoύ
οξέος (ellagic acid), μιας αντιοξειδωτικής ου-
σίας που διαθέτει αντικαρκινική δράση και
καταπολεμά τα κύτταρα του καρκίνου πριν
και μετά την εμφάνιση της νόσου.

n Fruit for snack αποξηραμένα chips μπανά-
νας: Η μπανάνα καταπολεμά την υπέρταση
και συμβάλλει στη μυϊκή ενδυνάμωση, χάρη
στην υψηλή περιεκτικότητά της σε κάλιο. Το
κάλιο είναι ένας ηλεκτρολύτης που παίζει
σημαντικό ρόλο στην πρωτεϊνοσύνθεση και
τη διατήρηση και ανάπτυξη της μυϊκής μάζας,
ενώ βοηθά και στην απομάκρυνση της περίσ-
σειας νατρίου με αποτέλεσμα να μειώνει την
αρτηριακή πίεση.

Κυκλοφορούν σε αεροστεγή συσκευασία
με προστατευτική ατμόσφαιρα.

Προτάσεις σε σαρδέλα
από τη Stella mare

Μια σειρά διαφορετικών επιλογών σε
σαρδέλα παρέχει στους καταναλωτές η
εταιρεία Stella mare, που δραστηριοποι-
είται στο εμπόριο νωπών αλιευμάτων από
το 2004.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα
προϊόντα:
n Φιλέτο σαρδέλας μαριναρισμένο: Ολό-

κληρο φιλέτο σαρδέλας, υψηλής ποι-
ότητας αλλά και διατροφικής αξίας, μα-

ριναρισμένο σε βιολογικό ξύδι με φύλ-
λα μαϊντανού, καρότο και πιπεριά, που
διατηρείται μέσα σε εξαιρετικά παρθέ-
νο ελαιόλαδο, χωρίς συντηρητικά.

n Φιλέτο σαρδέλας μαριναρισμένο με
σκόρδο: Ένας ψαρομεζές βασισμένος
σε καλής ποιότητας πρώτες ύλες και
μια παραδοσιακή συνταγή με έντονο
άρωμα σκόρδου.

n Φιλέτο σαρδέλας καπνιστό: Αρωματική

σαρδέλα, που αποτελεί πηγή πρωτεϊ-
νών και λιπαρών οξέων, βιταμινών και
μετάλλων.

n Φιλέτο σαρδέλας καπνιστό πικάντικο
και ελαφρώς πικάντικο: Φιλέτα σαρδέ-
λας καπνισμένα με παραδοσιακό τρό-
πο, εμπνευσμένα από τη Μεσόγειο και
μαριναρισμένα με πιπέρια.
Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε συ-

σκευασίες των 60 ή 100 γραμμαρίων.



Κεμπάπ για vegan
από τη Fytro

Αρκετές επιλογές για vegan ή
χορτοφάγους περιλαμβάνονται
στο χαρτοφυλάκιο της Fytro, που
έχει λανσάρει στην αγορά προϊόν-
τα που ανταποκρίνονται σε ένα πιο
υγιεινό μοντέλο διατροφής. Στα
σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές
μπορούν να προμηθευτούν τον
κωδικό κεμπάπ σόγιας Fytro, σε
συσκευασία των 400 γραμμαρίων.

Η σόγια αποτελεί ένα φυτό κα-
τάλληλο για μια ισορροπημένη υγι-
εινή τροφή για μικρούς και μεγά-
λους, που μπορεί να χρησιμοποιεί-
ται καθημερινά για μερική ή ολική
αντικατάσταση του κρέατος. Η σό-
για κεμπάπ της Fytro είναι 100%
φυτικό προϊόν που παράγεται με
σύγχρονες μεθόδους φυσικής
επεξεργασίας από σόγια υψηλής
ποιότητας.

Όλυμπος: Καρπός 
αμύγδαλο με φυτική 
πρωτεΐνη αρακά

Chicken sticks
από την 
αλλαντοβιομηχανία
Υφαντής

Κατεψυγ-
μένα προϊόντα
για γρήγορες
παρασκευές
έχει ενσωμα-
τώσει στην οι-
κογένεια των
προϊόντων της
η γνωστή αλ-
λαντοβιομη-
χανία Υφαν-
τής. Έκτος από τα αλλαντικά, που φέρουν
την επωνυμία της, οι καταναλωτές μπο-
ρούν να προμηθευτούν στα ψυγεία των
καταστημάτων λιανικής πώλησης τις κα-
τεψυγμένες κροκέτες κοτόπουλου, που
παράγονται από φιλέτο κοτόπουλου από
επιλεγμένες φάρμες. Το προϊόν δεν πε-
ριέχει συντηρητικά και είναι διαθέσιμο σε
συσκευασία των 500 γραμμαρίων.

Τα φυτικά ροφήματα
αποτελούν έναν από τους
κλάδους που γνωρίζουν
ραγδαία ανάπτυξη σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, τάση η
οποία έχει γίνει αισθητή
και στην ελληνική αγορά.
Η εταιρεία Όλυμπος έχει
ενσωματώσει αντίστοιχα
προϊόντα στη γκάμα της,
ένα εκ των οποίων είναι το
καρπός αμύγδαλο Pro-
tein. 

Το προϊόν καρπός αμύ-
γδαλο Protein είναι ένα
φυτικό ρόφημα αμυγδά-
λου με υψηλό ποσοστό
φυτικής πρωτεΐνης (8g
φυτικής πρωτεΐνης ανά
μερίδα). Η εταιρεία επιλέ-
γει αμύγδαλα σε συνεργα-

σία με τους Έλληνες παρα-
γωγούς και παράγει ένα
φυτικό ρόφημα με την
υψηλή θρεπτική αξία των
ελληνικών καρπών και με
φυτική πρωτεΐνη αρακά.
Το καρπός αμύγδαλο Pro-
tein Όλυμπος αποτελεί
ένα μη γαλακτοκομικό
προϊόν και δεν περιέχει
γλουτένη και λακτόζη. Εί-
ναι κατάλληλο για χορτο-
φάγους και για όσους δεν
καταναλώνουν γαλακτο-
κομικά προϊόντα. Πρόκει-
ται για ένα 100% φυτικό
ρόφημα με υψηλή περιε-
κτικότητα εδώδιμων ινών
και πρωτεϊνών, που είναι
πλούσιο σε ασβέστιο, βι-
ταμίνη Ε και βιταμίνη D. 
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