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Μπορεί οι απόψεις των
παραγωγών να διίσταν-
ται σε ό,τι αφορά τη φε-

τινή παραγωγή κερασιού σε
σχέση με πέρυσι, αφού κάποιοι
μιλούν για μείωση και άλλοι
«βλέπουν» αύξηση, ωστόσο κοι-
νή θέση της πλειοψηφίας αποτε-
λεί ότι όσο πιο ορεινά καλλιερ-
γείται το φρούτο, τόσο μικρότε-
ρη είναι η ζημιά λόγω του παγε-
τού και της χαλαζόπτωσης κατά
τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
Διπλάσια «βλέπει» τη φετινή πα-
ραγωγή κερασιών σε σχέση με
πέρυσι ο παραγωγός, μέλος του
Αγροτικού Συνεταιρισμού «Πι-

περιάς» στον δήμο Αλμωπίας
της Περιφερειακής Ενότητας
Πέλλας, Δημήτρης Αβραμίδης.
«Με τις υπερπρώιμες ποικιλίες
υπάρχει πρόβλημα μεν, αλλά
στις περισσότερες ποικιλίες η
χρονιά εξελίσσεται θετικά, παρά
τις όποιες ζημιές εντοπίζονται
λόγω των καιρικών φαινομένων
το προηγούμενο διάστημα»,
αναφέρει χαρακτηριστικά. «Αν
κάποιος κερασοπαραγωγός
έβγαλε πέρυσι 20 τόνους κερά-
σι, φέτος θα βγάλει δύο τό-
νους», αναφέρει, στον αντίπο-
δα, ο παραγωγός από το χωριό
Άγρας, κοντά στην Έδεσσα, Τρύ-

φωνας Πεύκος. «Η κατάσταση
είναι δύσκολη και πολλά χωρά-
φια έχουν καταστραφεί ολοσχε-
ρώς, λόγω του παγετού και της
χαλαζόπτωσης κατά τους μήνες
Μάρτιο και Απρίλιο», επισημαί-
νει. Σύμφωνα με τους καλλιερ-
γητές κερασιού, οι τιμές παρα-
γωγού αυτό το διάστημα κυμαί-
νονται -ως επί το πλείστον- από
7 ευρώ/κιλό έως και 9 ευρώ/κι-
λό. Στη δε Κεντρική Αγορά Θεσ-
σαλονίκης, σύμφωνα με τον
πρόεδρό της Γιάννη Χαραλαμπί-
δη οι ποσότητες κερασιών προς
διάθεση αυτή την εποχή είναι
πολύ μικρές.
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Διπλάσια η φετινή 
παραγωγή κερασιού



Στο πλαίσιο των Commerce
and Industry Awards 2021
διακρίθηκε η Λουξ ως
βασικός προμηθευτής των
μεγαλύτερων αλυσίδων
σούπερ μάρκετ κατά τη
διάρκεια της διαδικτυακής
εκδήλωσης που
πραγματοποιήθηκε από τον
εκδοτικό οργανισμό New
Times Publishing.

Ε ιδικότερα, η διάκριση της Λουξ
προέκυψε με βάση τις πωλή-
σεις των best sellers προϊόν-

των, όπως αυτά αποτυπώνονται στις
έρευνες αγοράς εξειδικευμένων εται-
ριών.

“Ο καταναλωτής είναι ο βα-
σιλιάς των αγορών”

Παράλληλα, στο πλαίσιο των
Commerce and Industry Awards
2021 φιλοξενήθηκε ο Αντιπρόεδρος
της Λουξ, Πλάτωνας Μαρλαφέκας, ο
οποίος σχολίασε ότι η πανδημία έχει
προκαλέσει ανακατατάξεις στο λια-
νεμπόριο καθώς οι συνήθειες των κα-
ταναλωτών αλλάζουν όσον αφορά τη
συχνότητα και τον τρόπο των αγορών.

Επιπλέον, τόνισε ότι «ο καταναλω-
τής είναι ο "βασιλιάς" των αγορών και
γίνεται όλο και πιο συνειδητοποιημέ-
νος στις επιλογές του αναζητώντας
στα ράφια των σούπερ μάρκετ ποιοτι-
κά προϊόντα σε προσιτές τιμές». Ολο-
κληρώνοντας την τοποθέτησή του ο
Αντιπρόεδρος της Λουξ επεσήμανε
την ανάγκη βελτίωσης των σχέσεων
του λιανεμπορίου και της ελληνικής
βιομηχανίας αλλά και το ρόλο του κά-
θε εμπλεκόμενου στην εφοδιαστική
αλυσίδα και κατ’ επέκταση στην εγχώ-

ρια οικονομία.

Λίγα λόγια για τη “Λουξ”
Όλα ξεκίνησαν στις αρχές της δε-

καετίας του 1950, όταν στη συμβολή
των οδών Παντοκράτορος και Ηλείας,
πίσω από τον ομώνυμο ιστορικό ναό
που υπάρχει ακόμα σήμερα στο κέν-
τρο της παλιάς πόλης της Πάτρας, ο
Παναγιώτης Μαρλαφέκας ιδρύει τη
«λουξ», μια μικρή οικογενειακή επι-
χείρηση που αρχικά παράγει πορτο-
καλάδα, λεμονάδα και γκαζόζα.

Στην Αχαϊκή πρωτεύουσα λει-
τουργούσαν τότε άλλες 11 αναλόγου
μεγέθους ανταγωνιστικές επιχειρή-
σεις. Ο μοναδικός τρόπος για να ξε-
χωρίσει κάποιος ήταν να επιλέξει τα
καλύτερα υλικά και με το δικό του με-
ράκι να δημιουργήσει μοναδικές συν-
ταγές, με την ελπίδα να τα προτιμήσει
ο Πατρινός καταναλωτής. Ο συνδυα-
σμός ανώτερης ποιότητας και ξεχωρι-
στής γεύσης λειτούργησε στην πράξη.
Σύντομα, οι πορτοκαλάδες, οι λεμο-
νάδες και οι γκαζόζες «λουξ» έγιναν
τα αγαπημένα αναψυκτικά των Πατρι-
νών.

Τα χρόνια κύλησαν και η πορεία
της Λουξ ήταν σταθερά ανοδική. Το
1972, που ο Παναγιώτης Μαρλαφέ-
κας, αποφάσισε να μεταφέρει το ερ-
γοστάσιο  σε ιδιόκτητες, μεγαλύτερες
και πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις.
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INFO
75.000 τα σημεία 
πώλησης της “Λουξ”

Η εταιρεία απασχολεί 130
άμεσους και έμμεσους
εργαζόμενους

Σύμφωνα με τους καλλιερ-
γητές κερασιού, οι τιμές πα-
ραγωγού αυτό το διάστημα
κυμαίνονται από 7 ευρώ/κι-
λό έως και 9 ευρώ/κιλό. Στη
δε Κεντρική Αγορά Θεσσα-
λονίκης, σύμφωνα με τον
πρόεδρό της Γιάννη Χαρα-
λαμπίδη οι ποσότητες κε-
ρασιών προς διάθεση αυτή
την εποχή είναι πολύ μι-
κρές.

Θύμιος Κτενίδης 



Η πορεία των εξαγωγών 
ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγω-
γών ανά γεωγραφικές περιοχές το Μάρ-
τιο του 2021, παρατηρείται μεγάλη αύξη-
ση των αποστολών προς τις χώρες της
Ε.Ε. κατά 21,3% όταν προς τις Τρίτες Χώ-
ρες. καταγράφεται τεράστια άνοδος της
τάξεως του 53,9%. Όταν εξαιρεθούν τα
πετρελαιοειδή, η εικόνα αντιστρέφεται.
Οι εξαγωγές καταγράφουν μεγαλύτερη
αύξηση προς τις Χώρες της ΕΕ, αυτή τη
φορά, κατά 31,2% και μικρότερη προς
τις Τρίτες Χώρες, με άνοδο κατά 27,6%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξα-

γωγών που κατευθύνονται στις αγορές
των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμ-
βανομένων των πετρελαιοειδών, μει-
ώθηκε κατά 6 μονάδες περίπου και άγγι-
ξε το 53,4% έναντι 59,2% σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Αντίστρο-
φη είναι η εικόνα που καταγράφεται για
το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρί-
τες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο
46,6% έναντι 40,8%. Χωρίς τα πετρελαι-
οειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις
χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,1%
και των τρίτων χωρών στο 34,9%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξα-
γωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-
Μαρτίου του 2021, διαπιστώνεται ότι η
συνολική αξία των εξαγωγών, συμπερι-
λαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυ-
ξήθηκε ελαφρώς προς τις Χώρες της ΕΕ
(4,8%) ενώ προς τις Τρίτες Χώρες αυξή-
θηκε σημαντικά (15,8%). Χωρίς τα πε-
τρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν
άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά
13,2% και μικρότερη αυτή τη φορά άνο-
δο προς τις Τρίτες Χώρες κατά 8,3%.
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Δωρεάν rapid test κορονοϊού για επιχειρηματίες και επαγγελματίες
Δικαίωμα στη διενέρ-

γεια δωρεάν rapid test
κορονοϊού αποκτούν
πλέον και τα μέλη των οι-
κογενειών των επιχειρη-
ματιών και επαγγελμα-
τιών, καθώς και των ερ-
γαζομένων τους.

Όπως σημειώνει το
Επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο Αθηνών, που συ-
νεργάζεται με την Περι-
φέρεια Αττικής και τον Ια-
τρικό Σύλλογο Αθηνών, η
πρωτοβουλία αποκτά
έναν ευρύτερο κοινωνικό
χαρακτήρα.
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Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νέας
Αγχιάλου «Η Δήμητρα» πενθεί τον θάνατο του λογιστή
Δημήτρη Παπαχρήστου. Σε σχετική ανακοίνωση το Δι-
οικητικό συμβούλιο αναφέρει την απόφαση “αντί στε-
φάνου στην μνήμη του να διαθέσει ποσό σε ευαγές
ίδρυμα της περιοχής μας”.

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1918 και έκτοτε δρα-
στηριοποιείται σε πολλούς τομείς της μεταποίησης και
εμπορίας αγροτικών προϊόντων στις βιομηχανικές εγ-
καταστάσεις του (Οινοποιείο και Εμφιαλωτήριο οίνων,
Αποσταγματοποιείο – Ποτοποιείο, Ελαιουργείο). Το
1981 παίρνει από το Υπουργείο Γεωργίας την άδεια για
την εμφιάλωση κρασιού Ονομασίας Προελεύσεως
Ανωτέρας Ποιότητος, κρασί που κυκλοφορεί από τότε
στην αγορά κατ' αρχήν με την επωνυμία «ΑΓΧΙΑΛΟΣ»
και από πέρυσι με την επωνυμία ΡΟΥΑ ΜΑΤ.

Το 2000 εγκαινιάστηκε η πρώτη υπερσύγχρονη
μονάδα Αποσταγματοποιείου – Ποτοποιείου για την
παραγωγή του Θεσσαλικού Τσίπουρου, η οποία λει-
τουργεί με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Το παραγόμενο προϊόν (με γλυκάνισο και χωρίς
γλυκάνισο) κυκλοφορεί στην αγορά με την επωνυμία
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ», σε συσκευασίες των
0,005lt., 0,10lt., 0,20 lt., 0,70lt, 1,5lt και 5 lt και χαρα-
κτηρίζεται από την πλούσια γεύση και το υπέροχο
αρωμά του.

Πένθος στον Συνεταιρισμό 
Ν. Αγχιάλου «Η Δήμητρα»

Επιμελητήριο Έβρου: Όχι στην πληρωμή των self tests εργαζομένων
Την ανάκληση της πρότα-

σης του Υπουργείου Εργα-
σίας περί καταβολής αντιτί-
μου από τους εργοδότες για
ένα self test σε κάθε εργαζό-
μενο/εβδομάδα, ζήτησε ο
πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Έβρου, Χριστόδουλος Το-
ψίδης. Το Επιμελητήριο
Έβρου, προφανώς τάσσεται
υπέρ της διεξαγωγής self
tests στον ιδιωτικό τομέα,
ωστόσο το κόστος αυτό δεν
πρέπει να επιβαρύνει τις επι-
χειρήσεις οι οποίες εξέρχον-
ται ενός δύσκολου οικονομι-
κού τούνελ στο οποίο μπή-
καν ελέω πανδημίας. Σε αυ-
τή την κρίσιμη καμπή της οι-
κονομίας κάθε βοήθεια προς
τις επιχειρήσεις είναι περισ-
σότερο από απαραίτητη και
φυσικά δεν πρέπει να επιβα-
ρύνονται με πρόσθετα οικο-
νομικά κόστη.
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Συνεχίζεται η ανοδική πορεία στην
τιμή του ελληνικού ελαιόλαδου

Σταθεροποιείται στα πρόσφατα υψηλά
επίπεδα η αγορά ελαιολάδου, η οποία
ετοιμάζεται για νέα ανοδική πορεία τις
επόμενες εβδομάδες, με δεδομένη
την περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης
από τους τελικούς καταναλωτές, αλλά
και την μάλλον μετριοπαθή χρονιά
από άποψη όγκων, που προμηνύεται
για την επόμενη καλλιεργητική
περίοδο.

E τσι οι τιμές στην Ελλάδα κράτησαν τα υψηλά
των 3,51 ευρώ το κιλό τις τελευταίες δύο
εβδομάδες, με τον μεγαλύτερο όγκο πρά-

ξεων να γίνεται στα 3,42 ευρώ το κιλό και την αγο-
ρά να αναμένει ανανέωση του ενδιαφέροντος από
την επόμενη εβδομάδα. 

Οι τιμές ανά περιοχή
Ανά περιοχή, στη Μεσσηνία οι τιμές για τα

συμβατικά έξτρα παρθένα ελαιόλαδα κινούνται
γύρω από τα 3,40 ευρώ το κιλό, με την υψηλότερη
τιμή, εκείνη που πέτυχε προ ολίγων ημερών ο Συ-
νεταιρισμός Γλυφάδας, στα 3,51 ευρώ για ΠΟΠ
ελαιόλαδο. Αντίστοιχα επίπεδα καταγράφει και η
Λακωνία, με τον συνεταιρισμό Κροκεών να πουλά-
ει 2 βυτία στα 3,50 ευρώ το κιλό και τις πολλές πο-

σότητες να φεύγουν από τις συνεταιριστικές δε-
ξαμενές της περιοχής στα 3,42 ευρώ. Στην Κρήτη
η ανοδική τάση δεν έχει ακόμα εδραιωθεί, με ελά-
χιστες πράξεις να σημειώνονται πάνω από τα 3,10
ευρώ το κιλό, αν και το επίπεδο των 3 ευρώ το κιλό
δείχνει πως έχει πλέον κατοχυρωθεί και στο νησί.

Αυξάνεται η ζήτηση από τις ΗΠΑ

Σε ιστορικά υψηλά βρίσκεται η ζήτηση ελαι-
ολάδου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με
τις εισαγωγές του προϊόντος να έχουν υπερβεί
τους 390.000 τόνους και να οδηγούνται προς τους
400.000 τόνους, σύμφωνα με στοιχεία που παρα-
θέτει το �ιεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας. Τα
μερίδια της Ελλάδας ωστόσο βρίσκονται στάσιμα
πέριξ των 11.000 τόνων, με την Πορτογαλία από
την άλλη να αυξάνει τις εξαγωγές της κατά 700%
μέσα σε ένα έτος.

Φυσικά σε αυτό συνέβαλε και ο αμερικανικός
δασμός που τέθηκε σε ισχύ το 2018, ωστόσο δεν
παύουν να εντυπωσιάζουν οι επιδόσεις των Πορ-
τογάλων, που πλέον παύουν να θεωρούνται ανερ-
χόμενη δύναμη, αλλά διαμορφωτές της παγ-
κόσμιας αγοράς.

Να σημειωθεί ότι πάνω από την Ελλάδα βρί-
σκονται η Τουρκία και η Τυνησία, με την πρώτη
ωστόσο να βλέπει τα μερίδιά της να υποχωρούν
κατά 13%.

INFO
Άνοδο άνω 
του 180%
κατέγραψε 
η Τυνησία 
στις εξαγωγές
ελαιόλαδου 
στις ΗΠΑ
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Food Market Show Edition 2: 
Μεγάλο το ενδιαφέρον των επισκεπτών

Περισσότεροι από 900 αγοραστές από
60 και πλέον χώρες επισκέφθηκαν την
πρώτη ημέρα λειτουργίας, τη
Διαδικτυακή Έκθεση Ελληνικών
Τροφίμων και ποτών FMS - Food Market
Show Edition 2.

Ο ι πύλες της FMS - FOOD MARKET SHOW
Edition 2 θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και
τις 14 Μαΐου 2021.

Ποιες εταιρείες συμμετέχουν

Οι εταιρείες που συμμετέχουν από διαφόρους
κλάδους είναι εμβληματικές  με σημαντική εξαγωγι-
κή παρουσία σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Επί-
σης λαμβάνουν μέρος εταιρείες από όλη την Ελλάδα
με εξαιρετικά προϊόντα που αναζητούν νέες ευκαι-
ρίες στην Ελληνική και διεθνή αγορά.

Μερικές από αυτές είναι οι εξής: OLIVE BAKES,
A.C. KARITSA, A.C. POTAMIA – SKITI, ARABATZIS
SA, ARGOLIS OIL ATTIKI PITTAS, BARBA STATHIS
S.A., BIOCYCLIC NETWORK, BIOSITIA SA, CRETA
ELEON SA, CRETAN MILL – ALMPANTAKIS GROUP,
DEAR GREECE, DRYFO – MENEXOPOULOS BROS
S.A, DSAM S.A – Hellenic Grocery, ELBISCO, ELVIDA
FOODS, GREEK WINE CELLARS, LOUX – MARLAFE-
KAS, O.P. AS GIS, OLYMPOS – PAPAYIANNIS BROS
S.A, SIOURAS, VAMVALIS FOODS, VEGANACT – NI-
KOLOPOULOU,

ΤSAKIRIS FAMILY, A.C Mandalou O.P., A.C. KALI-
VION, A.C. PROFITIS ILIAS, 

A.S. FARMA, ANTHIMA GREEK HONEY, ANTO-
NIO FOODS, ASPO RACHIS, 

BEGAS AGRO, DIMITRA PARPARAS, DORODO-
ULI DISTILLERY, DRYAS GREEK TRUFFLE, EGREE-
NO, GALAXY – S. MAVIDOU &SONS OE

JOICE, KAPASTA, KI•RO DIVINE CREATIONS,
LADAS FOODS, OLKAS Greek Products & Export
Services, PARFAIT, PEGASUS BIO HYPERFOODS,
PELLAS NATURE, PETITS GRΕCS, PLAZA ICE CRE-
AM – MAVRIDIS BROS, PRODUCTION ORGANIZA-
TION OF AGRICULTURAL COOPERATIVE, “MEGA-
PLATANOS”, SERRAIKI ZIMI, THALLON OLIVE OIL,
THINK GREEN NATURAL GOODS, TROFOTECHNIKI,
ZEOLITECLEAN, BIO CRETAN OLIVE OIL LTD ‘’CRI-
TIDA’’, BOUTARI, CRETA NECTAR, CRETAN HERITA-
GE, CRETAN SPIRITS, CULTERRA OLIVE OIL, MA-
NOUSAKIS WINERY, MINOAN BEE CRETAN HONEY,
MINOS WINES, NERO ROUVAS,  OLIVARTIA – XILO-
URIS FAMILY, TERRA CRETA, TO FILLO, TRADITIO-
NAL PASTA “MAGGIRI”, VASSILAKIS EMM. S.A. –
“VASSILAKIS ESTATE”, XILOFOURNISTA.

Περιφέρειες και Φορείς

Μεταξύ των φορέων που ενισχύουν τις εταιρείες
των  περιοχών τους για να αξιοποιήσουν, με την δια-
δικτυακή τους παρουσία, την προσέγγιση νέων αγο-
ραστών που ενδιαφέρονται για τα ποιοτικά ελληνικά
προϊόντα, είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περ. Κεντρικής
Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κρήτης και η Αγροδια-
τροφική Σύμπραξη Περ. Κρήτης. Όλοι οι εξαγωγικοί
σύνδεσμοι της χώρας όπως ο ΠΣΕ, ο ΣΕΒΕ, ο ΣΕΚ αλ-
λά και ο ΣΕΒΙΤΕΛ, το Ελληνογερμανικό Επιμελητή-
ριο, καθώς και η Beyond Exports, στηρίζουν την
διοργάνωση της FMS – FOOD MARKET SHOW – Edi-
tion 2. 

INFO
Οι αγοραστές
προέρχονται
από 90 και
πλέον χώρες 
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Νέα Coca-Cola Zero
Πιστή στη στρατηγική της να αναπτύσσει νέα,

καινοτόμα προϊόντα και να προσφέρει όλο και πε-
ρισσότερες επιλογές με χαμηλή ή μηδενική πε-
ριεκτικότητα σε ζάχαρη στους καταναλωτές, η
Cocacola δημιούργησε τη νέα Coca-Cola Zero,
της οποίας η γεύση έρχεται ακόμα πιο κοντά στην
αυθεντική γεύση της Coca-Cola OriginalTaste,
που ο κόσμος απολαμβάνει εδώ και 135 χρόνια.
Μια επιλογή που σίγουρα θα αγαπηθεί τόσο από
τους πιστούς λάτρεις της Coca-Cola Zero, όσο και
από εκείνους που αναζητούν την αυθεντική γεύ-
ση της Coca-Cola OriginalTaste, χωρίς ζάχαρη
και χωρίς θερμίδες. Παράλληλα, με όχημα τη νέα
Coca-Cola Zero, η εταιρεία παρουσιάζει τη νέα
δημιουργική κατεύθυνση του εμπορικού σήματος
της οικογένειας Coca-Cola, η οποία πλέον θα
αξιοποιεί το εμβληματικό και διαχρονικό λογότυ-
πο της μάρκας καθώς και το κόκκινο χρώμα ως
κυρίαρχα στοιχεία σε όλα τα προϊόντα της σειράς
των αγαπημένων αναψυκτικών. Σε συνέχεια της
παγκόσμιας στρατηγικής “OneBrand” που λαν-
σαρίστηκε το 2016, η νέα σχεδίαση είναι πιο απλή
και κάνει ξεκάθαρες τις παραλλαγές σε γεύση,
θερμίδες και συστατικά, δίνοντας έμφαση στις
διαφορετικές επιλογές που προσφέρει η εται-
ρεία. Έτσι, όταν ο καταναλωτής βλέπει στην ετικέ-
τα το λευκό λογότυπο Coca-Cola, τότε ξέρει ότι
πρόκειται για την Coca-Cola OriginalTaste, και αν-
τίστοιχα, όταν βλέπει το μαύρο λογότυπο, ξέρει
ότι πρόκειται για την Coca-Cola Zero.

Βιολογικό αλεύρι
Ολικής Άλεσης
Μύλοι Αγίου 
Γεωργίου

Ξεκινώντας από ένα μικρό μύλο, η εται-
ρείαΜύλοι Αγίου Γεωργίου συνεχίζει μέχρι
σήμερα να προσφέρει τα προϊόντα της στην
ελληνική αγορά μένοντας πιστή στην παρά-
δοση και την ποιότητα, ακολουθώντας πάν-
τα τις ανάγκες των καταναλωτών της. Δια-
θέτει στην αγορά το αλεύρι Βιολογικό Ολι-
κής Άλεσης Μύλοι Αγίου Γεωργίουπου
προέρχεται από πιστοποιημένα σιτάρια βιο-
λογικής γεωργίας και αλέθεται διατηρών-
τας όλο το φύτρο του σταριού. Αποτελεί μια
καλή διατροφική πρόταση, γιατί έχει υψηλή
περιεκτικότητα σε εδώδιμες ίνες και επίσης
είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν να κατα-
ναλώνουν βιολογικά προϊόντα. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για Ψωμί, μπισκότα, κριτσί-
νια, κέικ και πίτσα βιολογικά και ολικής άλε-
σης.
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Η υγιεινή διατροφή χαρίζει
μακροζωία και ευεξία, γι’ αυτό
πλέον ένα σημαντικό ποσοστό
καταναλωτών αναζητά στην
αγορά ανάλογα προϊόντα. Η σό-
για είναι ένας θαυματουργός
καρπός με υψηλή διατροφική
αξία.Το Κριθαράκι με Σόγια Fy-
tro είναι 100% φυτικό προϊόν
που παράγεται με σύγχρονες
μεθόδους φυσικής επεξεργα-
σίας από υλικά άριστης ποιότη-
τας.Το Κριθαράκι με Σόγια Fytro
σε αντίθεση με τα κοινά ζυμαρι-
κά περιέχει αλεύρι σόγιας που
είναι πλούσιο σε φυτικές πρω-
τεΐνες.Η υψηλή περιεκτικότητα
σε πρωτεΐνες συμβάλλει στην
αύξηση και τη διατήρηση της
μυϊκής μάζας, όπως επίσης και
στη διατήρηση της φυσιολογι-
κής κατάστασης των οστών μέ-
σα  στο πλαίσιο μιας ποικίλης και
ισορροπημένης διατροφής και
ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Κριθαράκι με Σόγια Fytro

ΟΛΥΜΠΟΣ bio για παιδιά από το 12ο μήνα
Βασιζόμενη στη μακρό-

χρονη εμπειρία της από το
1965 στην παραγωγή αγνού
ελληνικού γάλακτος υψηλής
ποιότητας και διατροφικής
αξίας και με στόχο να προσφέ-
ρει την καλύτερη διατροφή στα
παιδιά, η ΟΛΥΜΠΟΣ δημιούρ-
γησε τα ΟΛΥΜΠΟΣ bio, για
παιδιά από το 12ο μήνα.Τα
ΟΛΥΜΠΟΣ bio ροφήματα γά-
λακτος και επιδόρπια γιαουρτι-
ού παράγονται με το αγνότερο
ελληνικό βιολογικό γάλα, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες και τα νεό-
τερα δεδομένα των Ευρωπαϊ-
κών και Ελληνικών Παιδιατρι-
κών Εταιρειών για την παιδική
διατροφή.Έτσι, τα ΟΛΥΜΠΟΣ
bio προσφέρουν την ασφάλεια
του αγνού Ελληνικού βιολογι-
κού γάλακτος και όλα τα απα-
ραίτητα θρεπτικά συστατικά
για σωστή ανάπτυξη, στα πλαί-
σια μιας ισορροπημένης δια-
τροφής.Είναι η φυσικά ασφα-
λής επιλογή για τη σωστή ανά-
πτυξη του παιδιού σου.



Η GEISHA εκτός από τις προτά-
σεις σε προϊόντα τόνου που διαθέ-
τει στην αγορά, περιλαμβάνει στο
χαρτοφυλάκιό της και τον κωδικό
σαρδέλες σε ηλιέλαιοσε συσκευα-
σία των 125 γραμμαρίων. Πρόκειται
για ένα προϊόν με υπέροχη γεύση
και μεγάλη διατροφική αξία. Οι
σαρδέλες Geisha συνδυάζουν την
παράδοση με την ποιότητα των προ-
ϊόντων Geisha. Πλούσια σε Ωμέγα
3, η σαρδέλα είναι ένα από τα γευ-
στικότερα & θρεπτικότερα είδη ψα-
ριών.Τα προϊόντα Geisha είναι ιδα-
νικά για τον σύγχρονο και απαιτητι-
κό τρόπο ζωής. Αποτελούν την εύ-
κολη, γευστική, υγιεινή και οικονο-
μική λύση για θρεπτικά απολαυστι-
κά πιάτα, σάντουϊτς, σαλάτες
κ.α.Όλα τα προϊόντα Geisha δεν πε-
ριλαμβάνουν συντηρητικά και
γλουτένη.Τα προϊόντα Geisha εισά-
γονται και διανέμονται στην Ελλάδα
από το 1998 από την εταιρεία Κ. Χα-
τζηαθανασίου ΕΠΕ, μέλος του Ομί-
λου Εταιρειών Κώστα Παπαέλληνα.

Σαρδέλες σε ηλιέλαιο GEISHA

Παραδοσιακά ζυμαρικά ΖΥΜΑR
Το Εργαστήριο Παραδο-

σιακών Ζυμαρικών «ZY-
MAR», της οικογένειας Αμα-
νετίδη είναι το αποτέλεσμα
της αγάπης για την παράδοση,
την αγνή διατροφή, της οικο-
γενειακής συνήθειας να φτιά-
χνει κάθε χρόνο σπιτικά ζυμα-
ρικά που προέρχονται από
συνταγές τριών γενεών από
την Μικρά Ασία του Πόντου.
Διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία
παραδοσιακών ζυμαρικών με
βάση το 100% σιμιγδάλι
σκληρού σιταριού, τα φρέσκα
αυγά, και το φρέσκο γάλα, ζυ-
μαρικά με φρέσκα λαχανικά,
φρέσκα μανιτάρια κ.ά. Ζυμα-
ρικά με 100% αλεύρι Ολικής
‘Αλεσης, όπως και με Αλεύρι
από Δίκκοκο Σιτάρι.Τα παρα-
δοσιακά ζυμαρικά «ZYMAR»
παράγονται σε μικρές ποσότη-
τες, από υψηλής ποιότητας
πρώτες ύλες και πωλούνται
στην καλύτερη δυνατή τιμή.

9

Καβουρμάς 
παραδοσιακός
ΜΑΚΑΛ

Η εταιρία ΜΑΚΑΛ (Μακεδονική
Αλλαντοποιία) αποτελεί συνέχεια
μιας οικογενειακής παράδοσης
που έχει σχέση με το κρέας και τα
αλλαντικά και ξεκινάει τη δεκαετία
του 1960 με την εταιρία Κ. Γιαγκού-
λας& ΥΙΟΙ Ο.Ε. Δραστηριοποιείται
στο χώρο της παραγωγής αλλαντι-
κών και κρεατοσκευασμάτων αλλά
και στην εμπορία ειδών διατροφής.
Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβά-
νεται και ο Καβουρμάς παραδοσια-
κός τριών κρεάτων (χοιρινό, βοδι-
νό, πρόβειο) ΜΑΚΑΛ με πράσο και
εκλεκτά μπαχαρικά.Με την εμπει-
ρία και την παράδοση, των τριών
γενεών, της εταιρίας στον χώρο του
κρέατος και των αλλαντικών, αλλά
και με τον δυναμισμό των νέων αν-
θρώπων, κατορθώσε σε σύντομο
χρονικό διάστημα να ολοκληρώσει
και να εμπλουτίσει την παραγωγή-
με ολοκληρωμένη ποικιλία προϊόν-
των.




