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“Ψηφίζει” ελληνικά το
76% των καταναλωτών
Προϊόντα made in Greece φαίνεται να
προτιμά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των
Ελλήνων καταναλωτών, σύμφωνα με τα
στοιχεία πρόσφατης έρευνας, που μελετά
τις καταναλωτικές συνήθειες 7 ευρωπαϊκών χωρών. Στη χώρα μας το 76% δήλωσε ότι προτιμά τα εγχώρια προϊόντα, καθώς οι καταναλωτές επιλέγουν να στηρίξουν τους μικρούς παραγωγούς, πιστεύουν ότι τα ελληνικά προϊόντα χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα αλλά και
γευστική υπεροχή.

Παράλληλα, το 38% των Ελλήνων
ερωτηθέντων εκτιμά ότι τα τοπικά προϊόντα είναι πιο υγιεινά, ενώ το 29% τα επιλέγει για το οικολογικό τους «αποτύπωμα»,
το οποίο εκτιμάται ότι είναι μικρότερο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά μέσο όρο
στις εξεταζόμενες αγορές το ζήτημα της
βιώσιμης ανάπτυξης ως λόγος επιλογής
των τοπικών προϊόντων εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με την ελληνική
αγορά, καθώς διαμορφώνεται στο 32%.
Παρά το γεγονός ότι η τιμή των προ-

ϊόντων εξακολουθεί να αποτελεί ακόμα
σημαντικό παράγοντα στην τελική επιλογή του προϊόντος που θα τοποθετηθεί στο
καλάθι, πρόσφατη έρευνα του ΙΕΛΚΑ
έδειξε ότι οι Έλληνες καταναλωτές “επιστρέφουν” σταδιακά στην ποιότητα. Ένα
μέρος του αγοραστικού κοινού προτιμά
να πληρώσει λίγο μεγαλύτερο αντίτιμο,
προκειμένου να αγοράσει ένα προϊόν που
θα χαρακτηρίζεται από υψηλότερα ποιοτητά χαρακτηριστικά, όπως τα εγχώρια
προϊόντα.

Editorial

"Αποδεικνύεται για
μία ακόμη
φορά ότι οι
Έλληνες
έ χ ο υ ν
"στραφεί"
στα ελληνικά προϊόντα,
τα τελευταία
χρόνια. Η οικονομική
κρίση στη χώρα οδήγησε την συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας, στην αλληλεγγύη
προς τον Έλληνα παραγωγό και
την ανάδειξη των πρώτων υλών
της χώρας μας, που συνήθως
υπερέχουν σε ποιότητα κάθε εισαγόμενου προϊόντος. Τα στοιχεία του 2019 δείχνουν ότι σχεδόν το 80% των καταναλωτών στη
χώρα μας προτιμά πλέον την ελληνική ετικέτα.
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Βάζουν “stop” στο χύμα
τσίπουρο και την τσικουδιά

Το πλήθος των παραβάσεων στην
πώληση χύμα τσίπουρου και τσικουδιάς,
βγάζει στους… δρόμους τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, για ελέγχους σε κάθε τύπο
καταστήματος, ώστε να μπει ένα τέλος σε
αυτή τη διαδικασία.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Δεκάδες επιχειρήσεις πωλούν χύμα «Τσίπουρο» και «Τσικουδιά» κατά παράβαση των διατάξεων της Υπουργικής
Απόφασης 91354/2017 «Κωδικοποίηση
Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), όπως διαπιστώθηκε σε
ελέγχους που διενήργησε η Γενική
Γραμματεία Εμπορίου σε όλο το φάσμα
της αλυσίδας διακίνησης αγαθών και
υπηρεσιών, μεταξύ των άλλων και σε καταστήματα εστίασης και λιανικής πώλη-

σης οινοπνευματώδη ποτών (Κάβες).
Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, εδ.
Γ της προαναφερθείσας απόφασης, το
προϊόν που προσφέρεται αποκλειστικά
και μόνο χύμα είναι το ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ (ΔΙΗΜΕΡΩΝ) και οποιαδήποτε άλλη
αναγραφή ονομασίας για χύμα προϊόντα
αυτού του τύπου, όπως «Τσίπουρο» ή
«Τσικουδιά» (τα οποία διατίθενται αποκλειστικά εμφιαλωμένα) στους τιμοκαταλόγους και στα λοιπά έγγραφα διακίνησης και εμπορίας, απαγορεύεται.
Προκειμένου να τηρηθεί το θεσμικό
πλαίσιο, η γενική γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή έχει εντάξει
στο ετήσιο επιχειρησιακό πλάνο ελέγχου
και εποπτείας της αγοράς τους κλάδους
και τα σημεία που εμπλέκονται στην διακίνηση και πώληση των ως άνω προϊόντων.

Συνεχίζεται η “επέλαση” του Μασούτη στην Αττική
Το 55ο κατάστημά του στην Αττική άνοιξε
πριν λίγες ημέρες η γνωστή αλυσίδα σούπερ
μάρκετ Μασούτης, συνεχίζοντας την “επέλασή” της στην πρωτεύουσα, με ένα νέο “κρίκο”
να προστίθεται στην οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου 25 στο Περιστέρι, κοντά στη στάση
«Άγιος Αντώνιος» του μετρό. Το νέο κατάστημα
της εταιρείας αναπτύσσεται σε 800 τ.μ., με 2
επίπεδα, διαθέτει 4 ταμεία και απασχολεί 38
άτομα προσωπικό. Το κατάστημα διακρίνεται
για τα τμήματα φρέσκων προϊόντων που διαθέ-

τει, οπωροπωλείου και κρεοπωλείου, τμήμα
κοπής αλλαντικών και τυροκομικών με ποικιλία
προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς και τμήμα έτοιμου φαγητού. Η Διαμαντής Μασούτης
Α.Ε. διαθέτει δίκτυο με συνολικά 331 καταστήματα. Αναπτύσσεται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου. Απασχολεί 8.500 εργαζόμενους.
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Συναγερμός
για άτακτο
Brexit

Αποκαλυπτική έρευνα
της Eurostat για την
παραγωγή πορτοκαλιών
Παράγουμε πολλά, εξάγουμε πολλά.
Αυτό είναι λίγο ως πολύ το βασικό συμπέρασμα έρευνας της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, που δείχνει ότι επί
συνόλου παραγωγής 6,5 εκατομμυρίων
τόνων πορτοκαλιών, η Ελλάδα βρίσκεται
στην 3η θέση, χτυπώντας στα ίσια την
Ισπανία στις εξαγωγές.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα με 900 χιλιάδες τόνους καλύπτει το 14% της ευρωπαϊκής παραγωγής και βρίσκεται πίσω μόνο από την Ιταλία και την Ισπανία, η

Στις 31 Ιανουαρίου οι Βρετανοί αποχωρούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά παραμένει ανοικτό το εάν θα υπάρξει ως τότε
συμφωνία για τους όρους αποχώρησης.
Στο υπουργείο Εξωτερικών,
στην ΑΑΔΕ και σε συναρμόδια
υπουργεία κι υπηρεσίες άπαντες
έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού για το χειρότερο σενάριο.
Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι από 1η Φεβρουαρίου οι συναλλαγές θα γίνουν πιο πολύπλοκες, καθώς π.χ. για ορισμένα εμπορεύματα θα ισχύουν απαγορεύσεις ή περιορισμοί (φυτοϋγειονομικά, κτηνιατρικά κλπ).

οποία το 2018 έκανε ρεκόρ παραγωγής
με 3,6 εκατομμύρια τόνους, φτάνοντας
έτσι στο 56% της ευρωπαϊκής συγκομιδής.
Η Ισπανία διατηρεί την πρωτιά και
στις εξαγωγές, με 161 χιλιάδες τόνους
στις εκτός Ευρώπης αγορές, ενώ στη
δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με περίπου 73 χιλιάδες τόνους.
Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών
της Ελλάδας- 241 χιλιάδες τόνοι- γίνεται
εντός Ευρώπης.

Προσγειώθηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου
Στα επίπεδα των 65 δολαρίων, επέστρεψαν οι τιμές του
«μαύρου χρυσού», μετά το ράλι
που «έσπρωξε» την τιμή του
Brent πάνω από τα 70 δολάρια,
καθώς παρά τους υψηλούς, λεκτικούς τόνους που χρησιμοποίησαν Ιράν και ΗΠΑ, οι αγορές βλέπουν ότι επί της ουσίας
η ένταση αποκλιμακώνεται.
Έρευνα της UBS σημειώνει,
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πάντως, πως ούτως ή άλλως οι
κραδασμοί στην παγκόσμια οικονομία από τις αναταράξεις
στην τιμή του πετρελαίου, είναι
πολύ μικρότεροι σε σχέση με τις
προηγούμενες δεκαετίες, καθώς αφενός υπερτερούν οι
υπηρεσίες έναντι της βαριάς
βιομηχανίας αφετέρου έχουν
ενισχυθεί άλλες μορφές ενέργειας.

Κοντά στα 3,5 δισ. ευρώ ο τζίρος
των εορτών στην Ελλάδα
Σε επίπεδα αντίστοιχα της περασμένης σεζόν, αλλά πολύ μειωμένα σε
σχέση με μια δεκαετία πριν, οπότε και
δεν είχε γίνει ακόμη αισθητή η κρίση
στην αγορά, κινήθηκε ο εορταστικό τζίρος των καταστημάτων της λιανικής το
2019 στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός τζίρος του Δεκεμβρίου το 2019, κυμάνθηκε κοντά στα 3,5 δισ. ευρώ, όπως
και πέρυσι, αλλά απείχε αισθητά από τα
5,4 δισ. ευρώ του 2009. Η σωρευτική
μείωση «υπερδεκαετίας» του τζίρου
του Δεκεμβρίου, υπολογίζεται στο 35%, με απώλειες σχεδόν 2 δισ. ευρώ
στις πωλήσεις. Σε ετήσια βάση, τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του 2019,
δείχνουν σταθεροποίηση του επιπέδου τζίρου λιανικής, με πρόβλεψη να
έχει κλείσει κοντά στα 42 δις ευρώ
συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων
και 36 δισ. εκτός καυσίμων. Οι πρώτες
προβολές στοιχείων και οι εκτιμήσεις
για το δωδεκάμηνο του 2019 επίσης
δείχνουν μία οριακή αύξηση στον συνολικό τζίρο της λιανικής περίπου
1,5% επιβεβαιώνοντας εν μέρει τις
προβλέψεις οριακής αύξησης 1,8%
της ιδιωτικής κατανάλωσης και της

βελτίωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατά περίπου 2 μονάδες. Τα
στοιχεία βέβαια είναι προσωρινά και
έτσι δεν υπάρχουν ακριβή μεγέθη σε

σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια,
σε κάθε περίπτωση όμως, η “σταθεροποίηση” της αγοράς μοιάζει δεδομένη
για τα τελευταία χρόνια.

Απεριόριστα Data σε μειωμένη τιμή από την WIND
Μία νέα προσφορά προς τους πελάτες
“τρέχει” εδώ και λίγο καιρό η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Wind, δίνοντας τη δυνατότητα για σερφάρισμα… χωρίς τέλος σε όλη
την Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, οι συνδρομητές της
WIND μπορούν να απολαμβάνουν πραγματικά απεριόριστα Data χωρίς να ανησυχούν για την κατανάλωση των δεδομένων
απλά ενεργοποιώντας την υπηρεσία unlimited GΒ.
Η εμπειρία των απεριόριστων δεδομένων παρέχεται στα εμπορικά διαθέσιμα
προγράμματα W με μειωμένο μηνιαίο πάγιο στα 15€ από 20€ για συνδρομητές συμβολαίου οικιακούς και εταιρικούς.
Παράλληλα, η WIND συνεχίζει δυναμικά τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς
έτσι ώστε όλοι οι συνδρομητές της να απολαμβάνουν τις δυνατότητες του κινητού της
δικτύου χωρίς περιορισμούς. Μάθετε
όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα
της εταιρείας (www.wind.gr).
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Πρόστιμα 35.000 ευρώ
για το παρεμπόριο το 2020
Μόλις στο πρώτο 10ήμερα της νέας
χρονιάς, οι αρμόδιες αρχές ήλεγξαν και
επέβαλλαν πρόστιμα για το παρεμπόριο
ύψους 35.000 ευρώ. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η γενική
γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή ανακοίνωσαν την επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών
ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου στο σύνολο της επικράτειας.
Με βάσει τα πρώτα στοιχεία λοιπόν, καταγράφονται τα εξής:
1) Κατά το χρονικό διάστημα από 2
Ιανουαρίου 2020 έως 12 Ιανουαρίου
2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά
254 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις.
2) Σε συνεργασία με την Ελληνική
Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, το
Λιμενικό Σώμα και την συνδρομή των τοπικών δημοτικών και περιφερειακών
αρχών οι επιχειρήσεις ελέγχου για την
αντιμετώπιση του παραεμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και
Κόρινθο.
3) Ελέγχθηκαν, κατασχέθηκαν και
καταστράφηκαν χιλιάδες είδη παραεμπορίου (2.362 τεμάχια), τα οποία θα διακινούνταν παράνομα στην αγορά.

4) Επιβλήθηκαν πρόστιμα σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις για έλλειψη παραστατικών εμπορίας και παράνομης
διακίνησης, έλλειψη αδείας κ.α. συνολικού ύψους 33.500 ευρώ.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε έλεγχο
που πραγματοποίησαν στις 03/01/2020 σε
κατάστημα παιχνιδιών στο κέντρο της Αθή-

νας ελεγκτές της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και
αστυνομικοί της ΕΛΑΣ, με τη συνδρομή
των δημοτικών αρχών, κατασχέθηκαν και
καταστράφηκαν 1.982 τεμάχια ειδών παρεμπορίου, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα
ύψους 21.000 ευρώ για έλλειψη παραστατικών εμπορίας και διακίνησης.

Νέες επενδύσεις για τα μήλα Ζαγορίν
Ένα νέο επενδυτικό πλάνο
πενταετίας έχει αρχίσει να υλοποιεί Συνεταιρισμός Ζαγοράς, που
διανέμει στην Ελλάδα και το εξωτερικό τα φημισμένα μήλα με το
brand “Ζαγορίν”. Οι νέες επενδύσεις του συνεταιρισμού, αφορούν
τις εγκαταστάσεις της στην περιοχή του Πηλίου, όπου και αναμένεται να υπάρξει επέκταση των ψυκτικών θαλάμων και αγορά νέου
διαλογητηρίου.
Ο Συνεταιρισμός Ζαγοράς διαθέτει σήμερα ένα υπερσύγχρονο
ιδιόκτητο συγκρότημα ψυγείων –
διαλογητηρίων, που θεωρείται
από τα μεγαλύτερα των Βαλκανίων και αποδεικνύει το συνεχές
επενδυτικό έργο που πραγματοποιείται στον τομέα εκσυγχρονισμού της υλικοτεχνικής του υποδομής.
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Γιαούρτι
TruBlend από
τη γαλακτοβιομηχανία
Φάγε
Η γνωστή γαλακτοβιομηχανία
Φάγε παρουσίασε πρόσφατα στο
καταναλωτικό κοινό ένα νέο επιδόρπιο στραγγιστού γιαουρτιού,
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών.
Πρόκειται για το γιαούρτι TruBlend, που είναι φτιαγμένο από
κρεμώδες στραγγιστό γιαούρτι Φάγε, σε συνδυασμό με γεύσεις όπως
το ροδάκινο, το μάνγκο, η φράουλα
και τα ράσμπερις. Τα νέα προϊόντα
της εταιρείας είναι χαμηλά σε λιπαρά, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνη, ενώ δεν περιέχουν
γλουτένη. Είναι κατάλληλα για χορτοφάγους και είναι διαθέσιμα σε
σούπερ μάρκετ και μικρότερα σημεία λιανικής πώλησης.

Καινοτόμα ζυμαρικά Melissa
Ακολουθώντας τα σύγχρονα πιο υγιεινά διατροφικά πρότυπα, η βιομηχανία
ζυμαρικών Melissa έχει λανσάρει στην
αγορά, μία ολόκληρη σειρά με καινότομα προϊόντα.
Πρόκειται για ζυμαρικά υψηλής διατροφικής αξίας., που έχουν ως στόχο να
ικανοποιήσουν τις εξατομικευμένες
ανάγκες των καταναλωτών και είναι τα
εξής:
Β-γλυκάνη με βρώμη: Η βρώμη έχει
αποδειχθεί πως συμβάλλει στη μείωση
της χοληστερόλης και προσδίδει στο ζυ-

μαρικό απολαυστική γεύση. Είναι ένα
προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας με
πολλαπλά οφέλη.
Gluten free: Ζυμαρικά με γεύση από
ρύζι και καλαμπόκι, κατάλληλα για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη/κοιλιοκάκη, σε τρία διαφορετικά σχήματα.
High protein: Η νέα σειρά ζυμαρικών
είναι ενισχυμένη σε πρωτεΐνη σε σχέση
με τα απλά ζυμαρικά και θεωρείται ιδανική για την ανάπτυξη και διατήρηση της
μυϊκής μάζας αλλά και τη διατήρηση φυσιολογικών οστών.

Κλασική κέτσαπ από την εταιρεία Καλαμάτα Παπαδημητρίου
Με ένα καινούριο προϊόν επέκτεινε πρόσφατα το χαρτοφυλάκιό της η εταιρεία από την Καλαμάτα Παπαδημητρίου, μέλος
της πρωτοβουλίας Ελλα-δικά μας, που είναι κυρίως γνωστή
στην αγορά για τις σειρές καινοτόμων προϊόντων, βασισμένες
στο βαλσαμικό ξίδι. Τελευταία προσθήκη αποτελεί η κλασική
κέτσαπ με εμπλουτισμένη γεύση και ιδιαίτερο άρωμα, ένα προϊόν που προέκυψε από την αντικατάσταση του κοινού ξιδιού με
το βαλσαμικό ξίδι της εταιρείας. Η κλασική κέτσαπ της εταιρείας Παπαδημητρίου είναι κατάλληλη για τοστ, τηγανιτές πατάτες, burgers, hot dogs και γλυκόξινες μαρινάδες. Δεν περιέχει
γλουτένη ούτε συντηρητικά, ενώ μπορεί να αποτελέσει συστατικό για σπιτικά dressings και σάλτσες.
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Καστανό Ρύζι 10’ από την 3αλφα

Η 3αλφα, η εταιρεία που εδώ και 50
χρόνια παράγει προϊόντα μεσογειακής
διατροφής, διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο
των προϊόντων της με το 3αλφα Καστανό Ρύζι 10΄.
Έτοιμο σε μόλις 10 λεπτά, το 3αλφα
Καστανό Ρύζι 10΄, έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, δεν περιέχει σάκχαρα και αλάτι και αποτελεί πηγή μαγγανίου, του στοιχείου που συμβάλλει
στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που συντελούν

στην παραγωγή ενέργειας και στο φυσιολογικό σχηματισμό του συνδετικού
ιστού.
Προερχόμενο από κόκκους
μακρύσπερμου ρυζιού, από τους
οποίους έχει αφαιρεθεί μόνο ο εξωτερικός φλοιός, διατηρεί άθικτα τα
μέρη που περιέχουν το μεγαλύτερο
ποσοστό της θρεπτικής του αξίας (το
ενδοσπέρμιο, τη φύτρα και το πίτουρο), εγκλωβίζοντας στο εσωτερικό
των κόκκων του τα συστατικά τους

ύστερα από τη φυσική επεξεργασία
με βραστό νερό (parboiling). Η δημιουργία του 3αλφα Καστανό Ρύζι 10,
είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας
των τμημάτων Έρευνας & Ανάπτυξης, Ποιοτικού Ελέγχου, Προμηθειών και Μάρκετινγκ της 3αλφα.
Έτσι, το τελικό προϊόν που φτάνει
στον καταναλωτή είναι υψηλής ποιότητας, γιατί κρύβει στον πυρήνα του όλα
εκείνα τα χαρακτηριστικά του ρυζιού,
αλλά και την τεχνογνωσία της 3αλφα.

Ψωμί Καραμολέγκος για δίαιτα μειωμένων θερμίδων
Ένα νέο ψωμί για τοστ έχει λανσάρει στην ελληνική αγορά το τελευταίο χρονικό διάστημα η εταιρεία Καραμολέγκος, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αρτοσκευασμάτων από το 1950.
Συνδυάζοντας τις αξίες διατροφής με σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, η Καραμολέγκος παρουσίασε το ψωμί
Slim Τoast με γλυκομαννάνη, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό της με ένα προϊόν που συμβάλλει φυσικά στην απώλεια βάρους, στο πλαίσιο δίαιτας μειωμένων θερμίδων.
Σύμφωνα με την εταιρεία, καταναλώνοντας πριν από κάθε
γεύμα μία φέτα Slim Toast, σε συνδυασμό με δύο ποτήρια
νερό, δημιουργείται αίσθηση κορεσμού και μειώνεται η ποσότητα φαγητού που προσλαμβάνει ο καταναλωτής.
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Δημητριακά
Ηemo Granola
από τη Γιώτης
Ένα καινοτόμο προϊόν δημητριακών, που απευθύνεται κυρίως
στο παιδικό κοινό, πρόσθεσε στο
χαρτοφυλάκιό της η ελληνική εταιρεία Γιώτης. Πρόκειται για τις τραγανές μπουκιές δημητριακών Hemo Granola.
Ο καινούριος κωδικός της εταιρείας βασίζεται στο γνωστό ροφήμα
Hemo, το οποίο συνδυάζεται με
τραγανές μπουκίτσες δημητριακών, προκειμένου να μπορούν να
καταναλωθούν όλη μέρα με γάλα,
γιαούρτι ή και σκέτες ως σνάκ. Τα
δημητριακά Ηemo Granola περιέχουν 11 βιταμίνες, 4 μεταλλικά
στοιχεία και βύνη, δίνοντας ενέργεια στο σώμα όλη μέρα και συμβάλλοντας στη διατήρηση της πνευματικής απόδοσης αλλά και στη φυσιολογική λειτουργία των μυών,
των οστών και των δοντιών. Τα δημητριακά Ηemo Granola είναι επίσης πλούσια πηγή φυτικών ινών και
δεν περιέχουν γλουτένη.

Λουξ plus ‘n light tea
σε 3 γευστικούς τύπους
Μια σειρά φυσικού καινοτόμου παγωμένου τσαγιού με λιγότερες θερμίδες
διατίθεται στην αγορά από την ελληνική
εταιρεία αναψυκτικών Λουξ.
Το Λουξ plus ‘n light tea αποτελεί ένα
τσάι νέας γενιάς, που διατηρεί την γεύση
χωρίς τα διλήμματα ή τις ενοχές των τεχνητών γλυκαντικών ουσιών και είναι
κατάλληλο για τους καταναλωτές που
επιθυμούν πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές. Η σειρά περιλαμβάνει 3 διαφορε-

τικές γεύσεις, καθώς διατίθεται στους
τύπους: τσάι με λεμόνι, με ροδάκινο και
με κόκκινα φρούτα. Όπως ανακοίνωσε
και η εταιρεία, η γκάμα του Λουξ plus ‘n
light tea στο προσεχές διάστημα θα συμπληρωθεί με νέες γευστικές επιλογές,
που θα χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, καινοτομία και θα ξεχωρίζουν για
τη φυσικότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Χρυσή Ζύμη: Πίτα «Χορευτή» σε 3 γεύσεις
Μια νέα γευστική επιλογή προσφέρει πλέον στους καταναλωτές η γνωστή εταιρεία Χρυσή Ζύμη, που πρόσφατα διεύρυνε
τη γκάμα των κωδικών της με την πίτα «Χορευτή». Η πίτα ζυμώνεται με αγνό παρθένο ελαιόλαδο κι έχει χαρακτηριστική υφή
από τραγανιστές δίπλες. Αποτελεί πηγή πρωτεϊνών, έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, ενώ παρασκευάζεται χωρίς
συντηρητικά. Κυκλοφορεί σε 3 γευστικούς συνδυασμούς:
n Κοτόπιτα με γραβιέρα και πιπεριές
n Σπανάκι, πράσο, μυζήθρα και φέτα
n Φέτα, καπνιστό τυρί Μετσόβου και γραβιέρα Κρήτης.
Η πίτα «Χορευτή» είναι διαθέσιμη στα σούπερ μάρκετ και σε
μικρότερα σημεία λιανικής πώλησης σε συσκευασία των 850
γραμμαρίων.
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