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Π ερίοδος ανασύνταξης του
οργανωμένου λιανεμπο-
ρίου τροφίμων θα είναι η

πρώτη διετία μετά την πανδημία,
ακολούθως όμως θα υπάρξουν
τεκτονικές αλλαγές, λόγω των
νέων τάσεων που προέκυψαν
από την πανδημία του κορονοϊου,
σύμφωνα με τον πρόεδρος του
ΙΕΛΚΑ, Κωνσταντίνο Μαχαίρα.
Το οργανωμένο λιανεμπόριο
τροφίμων πέτυχε το 2020 ανά-
πτυξη 7%-8% στο σύνολο της
αγοράς» σημειώνει ο κ. Μαχαί-
ρας και συνεχίζει «οι οργανωμέ-
νες αλυσίδες, οι οποίες πραγμα-

τοποιούν τζίρο περίπου 11 δισ.
ευρώ επί συνόλου 23 δισ. ευρώ
που αφορά στο εμπόριο τροφί-
μων, επωφελήθηκαν από την
πανδημία με έναν τζίρο ‘πανικού'
της τάξης των 900 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα δημιούργησαν έξτρα
ετήσια διοικητικά έξοδα περί τα
160 εκατ. ευρώ και προχώρησαν
σε περίπου 7.000 νέες προσλή-
ψεις για να ανταποκριθούν στις
αυξημένες ανάγκες του κατανα-
λωτικού κοινού». Θα χρειαστούν
τρία με τέσσερα χρόνια μέχρι οι
οργανωμένες αλυσίδες να ξανα-
φτάσουν σε μια ομαλοποίηση

των διοικητικών τους εξόδων».
Αναφορικά με την πορεία του
έτους, το πρώτο τρίμηνο, σύμφω-
να με τον κ. Μαχαίρα, «έτρεξε»
με ανάπτυξη τζίρου 5,5% - 6% για
τις οργανωμένες αλυσίδες τρο-
φίμων ενώ για το σύνολο του
2021 αναμένεται ανάπτυξη 2% -
2,5%. Οι τζίροι στο οργανωμένο
λιανεμπόριο εκτιμάται ότι θα επη-
ρεαστούν, μεταξύ άλλων, από
την επανεκκίνηση της εστίασης,
την μείωση των εισοδημάτων ση-
μαντικής μερίδας του πληθυ-
σμού, αλλά και τον έντονο αντα-
γωνισμό στην αγορά.  
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Ανάπτυξη 8% και νέα δεδομένα
για το λιανεμπόριο τροφίμων 



To ειδικό βραβείο του
Καλύτερου Παραγωγού στην
Ελλάδα απέσπασε το Κτήμα
Τέχνη Οίνου στο Μικροχώρι
της Δράμας στα 28α Mundus
Vini Wine Awards. 

Ο ι εξαιρετικές βαθμολογίες και
το σύνολο των βραβείων που
αποδόθηκαν στα κρασιά του

κτήματος, είχαν σαν αποτέλεσμα το
Κτήμα Τέχνη Οίνου να αποσπάσει το
βραβείο αυτό, που αποτελεί μια πολύ
σημαντική αναγνώριση, αποδει-
κνύοντας την εξαιρετική δουλειά που
γίνεται σε όλη την οινική διαδικασία,
από το αμπέλι έως τη φιάλη.

Τα βραβεία
Τρία Χρυσά και δύο Αργυρά βρα-

βεία έλαβε συνολικά το κτήμα στον
διαγωνισμό, αυξάνοντας τον αριθμό
των διακρίσεων που έχουν απονεμη-
θεί όλα τα χρόνια λειτουργίας του οι-
νοποιείου. Τα κρασιά που βραβεύθη-
καν με Χρυσό είναι το Ήδυσμα Δρυός
Ασύρτικο (οι σοδειές 2019 και 2020)
και το Ήδυσμα Δρυός Chardonnay
2019. Το Τέχνη Αλυπίας λευκό 2020
και το Πλάνο Μαλαγουζιά 2020 έλα-
βαν Αργυρό βραβείο.  

Λίγα λόγια για το Κτήμα 
Τέχνη Οίνου     

Με σταθερότητα και πίστη στις
αξίες που έχουν τεθεί από την αρχή
της λειτουργίας του, το Κτήμα Τέχνη
Οίνου διανύει τον 25ο χρόνο λειτουρ-
γίας του. Οι αμπελώνες και το οινοποι-

είο του βρίσκονται στο Μικροχώρι
Δράμας. Η περιοχή ευνοείται από τις
εδαφοκλιματικές συνθήκες και γι' αυ-
τό έχει ιστορία στην αμπελοκαλλιέρ-
γεια, η οποία αναβιώνει και πάλι χάρη
στην προσωπική πρωτοβουλία και στο
μεράκι των οινοποιών Γιάννη Παπα-
δόπουλου και Γιάννη Καλαϊτζίδη.

Οι αμπελώνες του κτήματος Τέχνη
Οίνου εγκαταστάθηκαν σε 60 στρέμ-
ματα γης. Επικλινείς τοποθεσίες, που
επιλέχθηκαν για τον ευνοϊκό νότιο
προσανατολισμό και τα αμμοαργιλο-
πηλώδη εδάφη τους.

Έτσι παράγονται οι λευκοί, οι ροζέ
και οι ερυθροί οίνοι Τέχνη Αλυπίας με
ετήσια παραγωγή, που φθάνει τις
60.000 φιάλες.

Το νέο κρασί του κτήματος, το λευ-
κό Chardonnay, θα ονομαστεί Ήδυ-
σμα Δρυός γιατί θα έχει συγκατοική-
σει με τη δρυ των βαρελιών.

Η οινοποίηση των σταφυλιών
πραγματοποιείται στο παραδοσιακής
αισθητικής και σύγχρονης λειτουργι-
κής υποδομής κτίριο που στεγάζει τη
μονάδα παραγωγής, την εντυπωσια-
κή υπόγεια κάβα παλαίωσης και την
κομψή αίθουσα οινογευστικής.

Ο κορονοϊός έπληξε το σύ-
νολο σχεδόν των κλάδων
της ελληνικής οικονομίας
την περυσινή χρονιά, ωστό-
σο το οργανωμένο λιανεμ-
πόριο τροφίμων ήταν στους
«ευεργετημένους» κερδί-
ζοντας  έναν «ευκαιριακό»
τζίρο ικανό να ανατρέψει
σχεδιασμούς και προγραμ-
ματισμούς ετών.

Θύμιος Κτενίδης 
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INFO
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οι αμπελώνες του
Κτήματος Τέχνης Οίνου
60.000 φιάλες κρασιού 
η ετήσια παραγωγή
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Το Επιμελητήριο
Ιωαννίνων με ανακοίνω-
σή του ονίζει ότι θα συνε-
χίζει να διεκδικεί το ποσό
που απαιτείται ώστε να
χρηματοδοτηθεί το σύνο-
λο των επιχειρήσεων.

Στην ανακοίνωση ση-
μειώνει μεταξύ άλλων
πως “κανείς δεν μπορεί
να μείνει εκτός χρηματο-
δότησης και κανείς δεν
μπορεί να μείνει πίσω σε
αυτή την δύσκολη συγκυ-
ρία για τις επιχειρήσεις.
Καλούμε εκ νέου τα αρ-
μόδια υπουργεία και την
Περιφέρεια Ηπείρου να
πράξουν τα αυτονόητα
και να αναζητήσουν τρό-
πους για να καλυφθούν
οριζόντια οι ανάγκες
όσων πραγματικά το δι-
καιούνται και το έχουν
ανάγκη”.

Επιμελητήριο Ιωαννίνων: Παρέμβαση για τις «κομμένες» επιχειρήσεις

Επιμελητήριο Λακωνίας: 
Συνεργασία με την Directmarket.gr 

Το Επιμελητήριο Λακωνίας και η ΚΕΕΕ αναλαμβάνουν πρωτοβουλία σε
συνεργασία με την ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr για να στηρίξουν άμε-
σα τις επιχειρήσεις σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για το λιανικό εμπό-
ριο, για να δώσουν μια άμεση, σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση δωρεάν
έως τις 31/12/2021 (με δυνατότητα επέκτασης) για την περίοδο της πανδημίας
στους επιχειρηματίες και στους καταναλωτές.

To Directmarket.gr αποτελεί εξέλιξη μιας επιμελητηριακής πρωτοβουλίας
που στηρίχθηκε από την ΚΕΕΕ και σήμερα υποστηρίζει σε πανελλαδικό επίπε-
δο πάνω από 1.600 επιχειρήσεις και πάνω από 1.650.000 προϊόντα. 

«This is Arcadia» 
από το Επιμελητήριο 
Αρκαδίας

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας επιδιώκει να
ενισχύσει άμεσα την προσπάθεια κάλυψης
του χαμένου εδάφους για τον προορισμό, ξε-
κινώντας στοχευμένη καμπάνια ανάδειξης
του στις αγορές της Ελλάδος και του εξωτερι-
κού με τίτλο: «This is Arcadia». Στη διάρκεια
της παρουσίασης θα προβληθεί για πρώτη
φορά η διαφημιστική ταινία της καμπάνιας.



Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Εύ-
βοιας, ζητάει στην αποζημίωση ειδι-
κού σκοπού να ενταχθούν και οι επι-
χειρήσεις εστίασης. Στο κείμενο της
επιστολής προς το αρμόδιο Υπουρ-
γείο, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
“Το αίτημα κατατίθεται αφενός μεν
διότι ότι το Επιμελητήριο μας έχει τη
βεβαιότητα πως από τη Νέα Δράση,
για την παροχή κεφαλαίου κίνησης
στις επιχειρήσεις Εστίασης, προϋπο-
λογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ,
θα απορριφθούν πολλές επιχειρή-
σεις, αφετέρου δε, διότι ότι οι επιχει-
ρήσεις Εστίασης θα παραμείνουν και
αυτές κλειστές, με την ίδια κρατική εν-
τολή τον μήνα Απρίλιο. Με τον τρόπο
αυτό, το ορισμένο από το Υπουργείο
όλο πλαίσιο, δηλαδή της κατανομής
των πεπερασμένων δημοσιονομικών
πόρων με βασική κατεύθυνση την
κοινωνικά δίκαιη στήριξη των επιχει-
ρήσεων θα γίνει πράξη. Σε άλλη περί-
πτωση θεωρούμε ότι το Μέτρο θα
αποκλίνει της φιλοσοφίας του”.

Το Επιμελητήριο Λάρισας για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 

Επιμελητήριο Εύβοιας: Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την εστίαση

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνονται για
την αποζημίωση ειδικού σκοπού Απριλίου τα
εξής: ”Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε
την λεγόμενη ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙ-
ΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ για τον μήνα Απρίλιο για τις επιχει-
ρήσεις που έκλεισαν με κρατική ΕΝΤΟΛΗ. Η
εφαρμογή του ως άνω μέτρου ενισχύει νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις.
ΕΠΕΞΗΓΟΥΜΕ
1. Οι ωφελούμενοι, επιχειρήσεις και ελεύθεροι
επαγγελματίες υπολογίζονται περίπου στις
100.000
2. Από τις 100.000 οι 10.800 που ενισχύονται εί-
ναι από τον κλάδο λιανεμπορίου Αχαΐας –Κοζά-
νης – Θεσσαλονίκης που έχουν επιβληθεί περιο-
ριστικά μέτρα.
3. Επιχειρήσεις στους κλάδους τουρισμού – Πολι-
τισμού – Αθλητισμού – Μεταφοράς – καταστήμα-
τα ΟΠΑΠ –Γυμναστήρια – Παιδότοποι και υπόλοι-
ποι κλάδοι για τους οποίους επιβάλλονται περιο-
ριστικά μέτρα εντάσσονται στην ως άνω ενίσχυση.
4. Εξαιρείται η ΕΣΤΙΑΣΗ διότι ήδη έχει προβλε-
φθεί αυξημένη ενίσχυση με το κεφάλαιο κίνησης.
5. Το Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα
130 εκατομμύρια.
6. Η ως άνω ενίσχυση αναμένεται να γίνει τον
Μάιο μήνα”.
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Δωρεά στο «Σωτηρία» 
από την Bread Factory

Στην δωρεά μίας κλίνης ΜΕΘ με
αερόστρωμα στο Γενικό Νοσοκομείο
Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και
Τριανταφύλλειο» και μίας στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Λάρισας, αλλά και στην δωρεά χιλίων
στολών για το Νοσηλευτικό
προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου
Νοσημάτων Θώρακος «Σωτηρία»,
προχωρά η BREAD FACTORY.

Σ ύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στόχος
των παραπάνω δωρεών είναι η έμπρακτη
ενίσχυση των υποδομών υγείας της χώρας

για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του CO-
VID-19 στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης της
εταιρείας.

“Κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα”

«Τα BREAD FACTORY σε μια κρίσιμη συγκυ-
ρία για τη χώρα και με δεδομένη την ανάγκη για
πρόσθετο νοσοκομειακό εξοπλισμό για την κατα-
πολέμηση της διάδοσης του COVID-19, συμβάλ-
λουν στην κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης με
αυτές τις δωρεές», δήλωσε ο διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας, Αθανάσιος Κολοκυθάς.

Οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της δωρε-
άς και την παράδοση του απαραίτητου εξοπλι-
σμού βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με τις
διοικήσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Λίγα λόγια για τα Bread Factory

Τα Bread Factory, αποτελούν πολυχώρους
τροφίμων στους οποίους εργάζονται πάνω από
1.500 άτομα, η μέση επισκεψιμότητα, κυμαίνεται
σε περισσότερους από 2.000 πελάτες ημερησίως
(ανά κατάστημα) και η γκάμα των προϊόντων της
περιλαμβάνει περίπου 1.000 κωδικούς, είδη αρ-
τοποιείου, ζαχαροπλαστικής, έτοιμα γεύματα, κα-
φέ αλλά και ξεχωριστό τμήμα με τυποποιημένα
τρόφιμα και ποτά από επιλεγμένους παραγωγούς
σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία διαθέτει επτά καταστήματα: στο
Μοσχάτο, το Μαρούσι, το Χολαργό, το Περιστέρι,
τον Πειραιά, τον Ασπρόπυργο και τη Λάρισα. 

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επενδύ-
σεων που υλοποιεί, ύψους 3 εκατ. ευρώ, βρίσκε-
ται σε αναζήτηση νέων χώρων για την επέκταση
του concept της στην Αττική και στην περιφέρεια.
Μέσω της αγοράς της Λάρισας η αλυσίδα εγκαι-
νίασε την ανάπτυξή της στις μεγάλες πόλεις της
περιφέρειας. Σημειώνεται ότι το κατάστημα Bre-
ad Factory της Λάρισας εκτείνεται σε 1000 τ.μ.
επιφάνειας και διαθέτει εκτός από προϊόντα αρτο-
ποιίας και ζαχαροπλαστικής, διακριτά τμήματα με
παραδοσιακό μαγειρευτό φαγητό, καφέ καθώς
και τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά. 

Το τελευταίο διάστημα η εταιρεία βρίσκεται
στην διαδικασία εμπλουτισμού των διαθέσιμων
προϊόντων με την προσθήκη νέων κωδικών τόσο
όσον αφορά αναγνωρισμένες μάρκες προϊόντων,
όσο και επιλεγμένα ελληνικά προϊόντα από μι-
κρούς παραγωγούς. 

INFO
1.000 οι κωδικοί
των “Bread
Factory”
1.500 και πλέον
οι εργαζόμενοι
της εταιρείας
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Η «Οικογένεια Στεργίου» 
εμπιστεύτηκε την Acmon

Στην Acmon Systems, ανατέθηκε ο
εκσυγχρονισμός της παραγωγικής
μονάδας φρέσκων προϊόντων της
γνωστής ελληνικής εταιρείας
«Οικογένεια Στεργίου».

Ο πως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνω-
ση, η εταιρεία «Οικογένεια Στεργίου»
διαθέτει ένα από τα πλέον σύγχρονα ερ-

γοστάσια στην Μεταμόρφωση Αττικής και ασχο-
λείται με την παραγωγή και διάθεση προϊόντων
ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και sandwiches,
προσφέροντας προϊόντα άριστης ποιότητας,
ασύγκριτης γεύσης και φρεσκάδας.

Η Acmon Systems, μέλος του Ομίλου Ac-
mon, ανέλαβε να αυτοματοποιήσει πλήρως τη
διαδικασία διαχείρισης όλων των Α’ υλών, στερε-
ών (ποικιλία αλεύρων, ζάχαρη, μικρο-υλικά) και
υγρών (γλυκόζη, κρύο νερό και διαφόρων ποικι-
λιών λαδιών) για την αυτόματη τροφοδοσία των
κύριων γραμμών παραγωγής του εργοστασίου.

Το έργο
Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει εσω-

τερικά και εξωτερικά ζυγιστικά σιλό αποθήκευ-
σης αλεύρων, ζάχαρης και αυτόματο συγκρότη-
μα μικρο-υλικών καθώς και ανοξείδωτες με μό-
νωση και εναλλάκτες θερμοκρασίας δεξαμενές
για την αποθήκευση υλών υγρής μορφής. Διαμέ-
σου πνευματικής διακίνησης τα στερεά και αντλη-
τικών συστημάτων τα υγρά, οδηγούνται σε ζυγι-
στικούς σταθμούς πάνω από τα ζυμωτήρια.

Ο σύγχρονος αυτοματισμός αναλαμβάνει την
εκτέλεση συνταγών με απόλυτη ακρίβεια καθώς
επίσης και την διαχείριση του συνόλου των συν-
ταγών.

Η Acmon Systems για το συγκεκριμένο έργο

θα παρέχει πιστοποίηση ATEX και συστήματα τα
οποία θα διασφαλίζουν, υγιεινή, easy cleaning &
dedusting control σύμφωνα με τα standards της
σύγχρονης βιομηχανίας. Με το τρόπο αυτό επι-
τυγχάνεται low cost λειτουργία παραγωγής σε
ένα απόλυτα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον,
εξασφαλίζοντας συγχρόνως υψηλή ποιότητα τε-
λικού προϊόντος.

Λίγα λόγια για την «Οικογένεια Στερ-
γίου»

Με σταθερά βήματα από το 1965, η εταιρεία,
ξεκινώντας από ένα μικρό εργαστήριο στη Νέα
Φιλαδέλφεια, αναπτύσσεται καθημερινά με στό-
χο να φέρει πιο κοντά στους καταναλώτες τις γευ-
στικές της προτάσεις. Στα 55 αυτά χρόνια δημι-
ούργησε προϊόντα και σχεδίασε διαδικασίες, που
να ανταποκρίνονται κατά τον καλύτερο τρόπο στις
υψηλές απαιτήσεις των πελατών της. 

Σημεία σταθμοί στην πορεία μας ήταν:
1965 Ίδρυση της εταιρείας «Αφοί Στεργίου»

με έδρα την Νέα Φιλαδέλφεια.
1974 Μετασχηματισμός σε νέα εταιρική μορ-

φή, με την επωνυμία «Ε. & Κ. Στεργίου & Σια
Ο.Ε.».

1985 Επέκταση παραγωγικής δραστηριότη-
τας στην Μεταμόρφωση Αττικής σε ιδιόκτητο χώ-
ρο 4.000 τ.μ.

1991 Μεταφορά της πρώτης παραγωγικής
μονάδας της Νέας Φιλαδελφείας σε νέες ιδιόκτη-
τες εγκαταστάσεις 3.000 τ.μ.

2002 Κάλυψη δικτύου σε όλη την Πελοπόννη-
σο και Στερεά Ελλάδα.

2003 Πανελλήνια κάλυψη των κυριοτέρων
αλυσίδων Super Market.

2017 Λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας
παραγγελιοληψίας πελατών.

INFO
55 τα χρόνια
λειτουργίας της
«Οικογένειας
Στεργίου»
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Ένα βιολογικό κατσικίσιο τυρί είναι διαθέσιμο στην
αγορά από το Μενοίκιον. Πρόκειται για ένα λευκό τυρί άλ-
μης από βιολογικό,100% ελληνικό,κατσικίσιο γάλα από
επιλεγμένους παραγωγούς που ταΐζουν τα ζώα τους με δι-
κές μας ζωοτροφές βιολογικής καλλιέργειας, με την προ-
σθήκη πυτιάς, καλλιέργειας, και αλάτι. Ωριμάζει τουλάχι-
στον για 60 μέρες και διατηρείται μέσα σε φυσική άλμη για
να κρατήσει το άρωμα και τη μοναδική του γεύση. Είναι
ένα τυρί που ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαι-
τήσεις της υγιεινής διατροφής, προερχόμενο από την κον-
τινή μας παράδοση.Τοβιολογικό κατσικίσιο τυρί Μενοίκιο
είναι προϊόν υψηλής διατροφικής αξίαςκαι για υψηλού επι-
πέδου γευστικές απολαύσεις. Ένα ξεχωριστό προϊόν με-
πρωτόγνωρη γεύση που κλείνει μέσα του τις ευωδιές και
τα αρώματα της ελληνικής γης.Η κτηνοτροφική μονάδα, η
μονάδα αποθήκευσης των ζωοτροφών και το τυροκομείο
βρίσκονται στην πεδιάδα του Δήμου Προσοτσάνης, στη
σκιά του Μενοίκιου Όρους. Γύρω από τις εγκαταστάσεις,
εκτείνεται το περιφραγμένο βιολογικό μας λιβάδι, έκτασης
90 στρεμμάτων. Εκεί τα ζώα βόσκουν ελεύθερα σε ένα
προστατευμένο περιβάλλον, ανάλογα με την εποχή και τις
καιρικές συνθήκες, χωρίς να διατρέχουν οποιονδήποτε
κίνδυνο.Η ίδρυση της κτηνοτροφικήςμονάδας χρονολο-
γείται το 2007, στα πρότυπα της ημισταυλισμένης κτηνο-
τροφίας που επιτάσσει ο κανονισμός της Ε.Ε. περί βιολογι-
κού τρόπου παραγωγής γάλακτος και κρέατος.

Νέαspreads από την Value for Life Foods

Βιολογικό κατσικίσιο τυρί Μενοίκιον

Μια νέα σειρά προϊόντων
πουακολουθεί τις σύγχρονες δια-
τροφικές τάσεις έχει κυκλοφορή-
σει στα ράφια των σούπερ μάρκετ
από την εταιρεία Value for LifeFo-
ods. Πρόκειται για τους κωδικούς
Real &Honest που παράγονται με
βάση τους ξηρούς καρπούς. Τα
spreads and butters της σειράς
διατηρούν πλήρως όλες τους τις
ευεργετικές ιδιότητες των ξηρών
καρπών, σύμφωνα με την εται-
ρεία, και για τη διατροφική τους
βελτιστοποίηση χρησιμοποιούν-
ται είτε αποφλοιωμένοι είτε με
ολόκληρη τη φλούδα. Τα προϊόν-
τα διατίθενται σε αρκετούς γευστι-
κούς συνδυασμούς όπως το High
Protein Ταχίνι Σησαμοβούτυρο,
το High Protein Φιστικοβούτυρο
και αμυγδαλοβούτυρο, το Κάσι-
ους Βούτυρο κ.α. Κυκλοφορούν
στα καταστήματα σε βάζα των 250
γραμμαρίων και αποτελούν ένα
υγιεινό snack για όλη την οικογέ-
νεια.



Η Fry’s family food διαθέτει προϊόν-
τα κατάλληλα για τους ακόλουθους της
vegan διατροφής. Στην αγορά κυκλο-
φορεί και ένα φυτικό, πρωτεϊνούχο μπι-
φτέκι, με γεύση σαν ένα μπιφτέκι αλε-
σμένου βόειου κρέατος που είναι σχε-
διασμένο ώστε να συνεισφέρει στην
βελτίωση της υγείας, το περιβάλλον και
την καλή διαβίωση των ζώων. Περιέχει
υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης ανά τεμάχιο
(20g).Τα μπιφτέκια της σειράς είναι
γευστικά και εύκολα στο μαγείρεμα. Το
παραδοσιακό μπιφτέκι έχει έντονη γεύ-
ση λόγω των μπαχαρικών, ενώ κυκλο-
φορεί και το μπιφτέκι τύπου κοτόπουλο
παναρισμένο με φρυγανιά. Μπορεί να
καταναλωθεί με ψωμάκια, σε σαλάτες,
με πατάτες με ρύζι, με λαχανικά. Τα
προϊόντα της Fry ‘s family food είναι
πλούσια σε φυτικά συστατικά, χωρίς
αυγά, χωρίς γαλακτοκομικά, χωρίς χο-
ληστερίνη χωρίς συντηρητικά και τε-
χνητά χρωστικά, χωρίς μονογλουταμι-
νικό νάτριο (MSG).

Ατλαντικός: Μπακαλιάρος και κοκκινόψαρο για ψαρόσουπα

Vegan μπιφτέκι Fry’s

Τα θαλασσινά Ατλαντικός διακρίνον-
ται για την υψηλή θρεπτική τους αξία και
την ξεχωριστή γεύση τους. Πρόκειται για
θαλασσινά προϊόντα επιλεγμένα πάντα
από τις καθαρότερες περιοχές αλίευσης
και ένα μεγάλο δίκτυο προμηθευτών από
όλο το κόσμο, που διασφαλίζουν την άρι-
στη ποιότητα και την ξεχωριστή γεύση
των προϊόντων Ατλαντικός. Στην αγορά
μεταξύ άλλων κωδικών, είναι διαθέσιμο
και το κατεψυγμένο έτοιμο για μαγείρεμα
προϊόν Μπακαλιάρος και Κοκκινόψαρο
για Ψαρόσουπα. Κυκλοφορεί σε συ-
σκευασία των 800 γραμμαρίων και απο-
τελεί ένα φυσικό προϊόν, χωρίς γενετικά
μεταλλαγμένα συστατικά με χαμηλά λι-
παρά. 

Η οικογενειακή επιχείρηση ΦΑΣΟ-
ΜΥΤΑΚΗΣ,εξειδικεύεταιεδώ και 40 χρό-
νια στην εισαγωγή, εξαγωγή, επεξεργα-
σία και εμπορία φρεσκοκατεψυγμένων
αλιευμάτων. Χάρη στις άρτια εξοπλισμέ-
νες υπερσύγχρονες  εγκαταστάσεις δια-
σφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων και
η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών
της.Η εταιρεία Α.ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ
Α.Β.Ε.Ε υπογράφει τα υψηλής ποιότητας
θαλασσινά προϊόντα «ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ».
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Η εταιρεία ΣΑΜΟΥΡΗ διαθέτει στην
αγορά μια σειρά από έτοιμα μίγματα για
όλες τις κρέμες ζαχαροπλαστικής  ψυγεί-
ου. Στην αγορά κυκλοφορούν τα προϊόν-
τα Κρέμα Πατισερί, Κρέμα Μασκαρπόνε,
Κρέμα Τιραμισού, Πανακότα και Kρεμ
Μπρουλέ, προκειμένου ο καταναλωτής
να παρασκευάσει εύκολα και γρήγορα
γλυκά για όλη την οικογένεια. Τα προϊόν-
τα είναι γευστικά και υγιεινά, χωρίς γλου-
τένη, χωρίς συντηρητικά, χωρίς υδρογο-
νωμένα λίπη και χωρίς φοινικέλαιο. Τα
έτοιμα μίγματα ζαχαροπλαστικής ΣΑ-
ΜΟΥΡΗ απαιτούν ελάχιστο χρόνο προ-
ετοιμασίες, καθώς είναι έτοιμα αφού χτυ-
πηθούν με την απλή προσθήκη γάλακτος
ή κρέμας γάλακτος. Η εταιρεία ΣΑΜΟΥ-
ΡΗ κατέχει μια σημαντική θέση στα ράφια
των μεγάλων ελληνικών αλυσίδων λιανι-
κής, γιατί πάντα επενδύει στην ποιότητα,
τη διατροφική και αισθητική υπεροχή των
προϊόντων της. Κύρια επιδίωξη μας είναι
η καθιέρωση του brand ΣΑΜΟΥΡΗ, ως
ηγέτη διαφοροποίησης και ποικιλίας σε
όλες τις κατηγορίες της Οικιακής Ζαχαρο-
πλαστικής

Έτοιμα μίγματα ζαχαροπλαστικής ΣΑΜΟΥΡΗ

Ελιές Καλαμών Άλτις

Οι ελιές Καλαμών Άλτις σε συσκευασία των 300 γραμμαρίων αποτελούν
ένα ελληνικό προϊόν με ελαιόλαδο και εκλεκτό ξύδι. Τρώγονται μόνες τους
αλλά και συνοδεύουν υπέροχα όσπρια, λαδερά και σαλάτες. Πρόκειται για μια
εξαιρετική ποικιλία επιτραπέζιας ελιάς, που καλλιεργείται τόσο στα πεδινά
όσο και στα ημιορεινά. Ανήκει στις μεσόκαρπες επιτραπέζιες ελληνικές ποικι-
λίες ελιάς και καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση γύρω από την πόλη της Καλα-
μάτας (απ’ όπου πήρε και το όνομά της) και σε μικρότερη έκταση στις άλλες
περιοχές της Ελλάδας.

Βιολογικοί κύβοι Knorr
Οι βιολογικοί κύβοι Knorr, ακολουθών-

τας τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, είναι
εμπνευσμένοι από τις ανάγκες της ελληνικής
κουζίνας και συνοδεύουν όλα τα αγαπημένα
μεσογειακά πιάτα. Περιέχουν επιλεγμένα,
υψηλής ποιότητας συστατικά, τα οποία καλ-
λιεργούνται με βάση τις προδιαγραφές της
βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τη νομο-
θεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βιολογι-
κός κύβος λαχανικών είναι φτιαγμένος από
λαχανικά όπως καρότο και κρεμμύδι, μπαχα-
ρικά και μυρωδικά που χαρίζουν πλούσια
γεύση. Διατίθεται σε συσκευασία των 6 τεμα-
χίων.
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