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Γ ια την επόμενη ημέρα του
οργανωμένου λιανεμπορί-
ου τροφίμων ο πρόεδρος

του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμ-
πορίου Καταναλωτικών Αγαθών
(ΙΕΛΚΑ), κ. Μαχαίρας  εξέφρασε
την αισιοδοξία του, προβλέπον-
τας ότι το ελληνικό λιανεμπόριο
θα συνεχίσει  να επενδύει στη
φυσική παρουσία και θα κάνει
ταχύτερα βήματα στο e-grocery.
«Το οργανωμένο λιανεμπόριο
τροφίμων έχει δυναμική. Έχει μια
σταθερή ανάπτυξη του 2% με 3%,
προσπαθεί να μειώσει τα έξοδά

του και να έχει καλύτερο διαχει-
ριστικό κόστος, οπότε να έχει κα-
λύτερο EBITDA. Τα επόμενα χρό-
νια το ελληνικό λιανεμπόριο τρο-
φίμων θα συνεχίσει  να έχει μια
καλή ανταγωνιστική ανάπτυξη με
στόχο να πάει στην περιοχή του
6%-8% EBITDA, το οποίο πλέον
θα το κάνει πιο αξιοπρόσεκτο και
από ξένους παίκτες που θέλουν
να συνεργαστούν με κάποια ελ-
ληνική εταιρεία» τόνισε ο κ. Μα-
χαίρας και συμπλήρωσε: «Τα
επόμενα 3 με 4 χρόνια, γιατί η κα-
νονικότητα δεν θα έρθει πριν από

το 2024-2025, και δεδομένου ότι
ήμασταν πιο τυχεροί σε σχέση με
άλλους κλάδους, θα μπορέσουμε
να προσαρμοστούμε πιο γρήγο-
ρα στις νέες απαιτήσεις της αγο-
ράς. Πιστεύω ότι το ελληνικό λια-
νεμπόριο θα συνεχίζει να τα κα-
ταφέρνει». Σχολιάζοντας την
έλευση της ρωσικής αλυσίδας
σούπερ μάρκετ MERE στην ελλη-
νική αγορά, ο κ. Μαχαίρας επε-
σήμανε ότι υπάρχει χώρος για μια
αλυσίδα καθαρά discount στην
ελληνική αγορά.
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Στο e-grocery το μέλλον 
του λιανεμπορίου τροφίμων



Αύξηση 1,9%
παρουσίασαν οι
συνολικές πωλήσεις σε
αξία του οργανωμένου
λιανεμπορίου
(καταστήματα τροφίμων
άνω των 100 τ.μ., σε
Ηπειρωτική Ελλάδα και
Κρήτη, εξαιρούμενων των
νησιών) το πρώτο τρίμηνο
του 2021 (στοιχεία YTD
έως 28 Μαρτίου 2021) σε
σύγκριση με την
αντίστοιχη περυσινή
χρονική περίοδο.
Αντίστοιχα, τα FMCGs
(ταχυκίνητα καταναλωτικά
είδη) στο σύνολό τους
παρουσίασαν αύξηση
πωλήσεων σε αξία 1,2%.

Σ ύμφωνα με την εταιρεία
Nielsen, όσον αφορά στις
επιμέρους κατηγορίες των

ταχυκίνητων καταναλωτικών προ-
ϊόντων, τα τρόφιμα και ποτά είναι η
μοναδική μεγάλη κατηγορία, που
αναπτύσσεται με +4,2%, ενώ οι
κατηγορίες που αφορούν στα προ-
ϊόντα προσωπικής περιποίησης,
καθώς και τα προϊόντα οικιακής
χρήσης παρουσιάζουν μείωση
στις πωλήσεις τους σε αξία σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περίοδο του
2020 κατά -8,9% & -7,4% αντί-
στοιχα.

Σε επίπεδο κατηγοριών, αρκε-
τές από τις κατηγορίες αλκοολού-
χων ποτών παρουσιάζουν εντυ-
πωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης
σε σχέση με πέρυσι (ρούμι
+67,7%, κρασιά +49,1%, ουίσκι
+43,6%, μπύρες +27,3%), γεγο-
νός που αποδεικνύει ότι η αναστο-
λή λειτουργίας των καταστημάτων
εστίασης έχει αυξήσει την διασκέ-
δαση, αλλά και την κατανάλωση
αλκοόλ, εντός του σπιτιού.

Κατηγορίες Bazaar
Το σύνολο των κατηγοριών Ba-

zaar (ένδυση, ηλεκτρικές συ-
σκευές, βιβλία, εργαλεία, είδη κή-
που, είδη αυτοκινήτου, οικιακός
εξοπλισμός κλπ.) εμφανίζει την

πιο θετική, διψήφια τάση στο
+16,5%, ενώ επίσης τα φρέσκα
και επί ζυγίω προϊόντα αναπτύσ-
σονται, αρκετά πιο συγκρατημένα,
κατά +1,5%.

Όσον αφορά στις διαφορετικές
τυπολογίες καταστημάτων, οι με-
γάλες αίθουσες άνω των 2.500
τ.μ. (hypermarkets) συνεχίζουν να
παρουσιάζουν την μεγαλύτερη
αύξηση της τάξεως του +8,3%
στις πωλήσεις τους και το πρώτο
τρίμηνο του 2021. Ωστόσο σε ρυθ-
μό ανάπτυξης ακολουθούν και οι
μικρότερες αίθουσες, έως 400 τ.μ.
στο +3,2%, γεγονός που σημαίνει
ότι οι αγοραστές επιλέγουν και τα
μικρότερα καταστήματα για την
ευκολία τους, αλλά και τα καθημε-
ρινά τους ψώνια.

Προσωπική υγιεινή 
και καθαριστικά

Αναφορικά με τις κατηγορίες
προσωπικής υγιεινής και περιποί-
ησης, η αναστολή λειτουργίας των
κομμωτηρίων και των κέντρων αι-
σθητικής ευνόησε την ανάπτυξη
των πωλήσεων για κατηγορίες
όπως είναι οι βαφές μαλλιών, κα-
θώς και τα αποτριχωτικά προϊόντα,
τα οποία αναπτύχθηκαν με
+22,0% και +25,1% αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή οι καταναλωτές
συνεχίζουν να δίνουν σημασία
στην υγιεινή και τον καθαρισμό
των χεριών, καθώς η κατηγορία
των απολυμαντικών χεριών πα-
ρουσιάζει αύξηση στις πωλήσεις
της κατά +15,0%, σε σχέση με το
πρώτο τρίμηνο του 2020.

Τέλος, η παραμονή των κατα-
ναλωτών στο σπίτι αύξησε τις πω-
λήσεων για τις κατηγορίες των κα-
θαριστικών φούρνου (+47,5%),
της λαδόκολλας (+28,4%), ενώ
και οι σακούλες σκουπιδιών έχουν
επίσης αυξήσει τις πωλήσεις τους
κατά +8,1%.

Τα επόμενα χρόνια το ελλη-
νικό λιανεμπόριο τροφίμων
θα συνεχίσει  να έχει μια
καλή ανταγωνιστική ανά-
πτυξη που πλέον θα το κά-
νει πιο αξιοπρόσεκτο και
από ξένους παίκτες που θέ-
λουν να συνεργαστούν με
κάποια ελληνική εταιρεία,
όπως προβλέπει ο πρό-
εδρος του ΙΕΛΚΑ.

Θύμιος Κτενίδης 
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+8,3% η αύξηση στα
hypermarkets
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Από σήμερα και κάθε
Τετάρτη στις 19:00, καλε-
σμένοι εμπειρογνώμονες
και ειδικοί θα προσφέρουν
μια «διαφορετική ματιά»
στο επιχειρηματικό περι-
βάλλον. Ο πρώτος κύκλος
θα ολοκληρωθεί στις 16
Ιουνίου με 9 επεισόδια.

Σε αυτόν τον κύκλο, οι
καλεσμένοι εμπειρογνώ-
μονες και ειδικοί σε θέματα
των επιχειρήσεων, μέσα
από τον διάλογο ή προσφέ-
ροντας διαλέξεις θα προ-
σφέρουν την ευκαιρία για
μια «ματιά στο επιχειρημα-
τικό περιβάλλον», μέσα
από ένα παράθυρο γνώ-
σης. Οι καλεσμένοι θα «τα-
ξιδέψουν» τα μέλη του Επι-
μελητηρίου σε διαφορετι-
κές διαστάσεις του επιχει-
ρείν, στις νέες τάσεις και
προοπτικές, καθώς και δι-
δάγματα από καλές πρακτι-
κές και αποτυχίες.

Επιμελητήριο Έβρου: “Ματιά στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον”

Επιμελητήριο Καστοριάς: 
Τηλεδιάσκεψη για την “ΓΕΦΥΡΑ 2”

To Επιμελητήριο Καστοριάς προσκαλεί τα  μέλη του και κάθε ενδιαφερόμε-
νο σε  ενημερωτική τηλεδιάσκεψη που συνδιοργανώνουν με θέμα: «Παρου-
σίαση του Νέου Προγράμματος Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων –ΓΕ-
ΦΥΡΑ 2», που θα πραγματοποιηθεί σήμερα από 17:00 έως 19:00.

Προσκεκλημένος κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Ειδικός Γραμματέας Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Φώτης Κουρμούσης.

Πάτρα: Επιμελητήριο 
και 6η ΥΠΕ συνεργάζονται
για τα rapid tests

Σε εξέλιξη είναι η νέα δράση του Επιμε-
λητηρίου Αχαΐας και της 6ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Ελλάδας, στο πλαίσιο της «Συμ-
μαχίας για την Υγεία» που έχουν συνάψει οι
δύο φορείς σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. Με
αφορμή το άνοιγμα του λιανεμπορίου θα διε-
νεργούνται καθημερινά δειγματοληπτικοί
έλεγχοι για την πανδημία του κορονοϊού με
rapid test στα μέλη του εμπορικού κόσμου
και τους εμποροϋπαλλήλους της Πάτρας.



Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ υποδέχθη-
κε στα μέλη της τη SABO SA. Με έδρα το Βα-
σιλικό της Εύβοιας, η SABO ιδρύθηκε το
1984. Αποτελεί μία ελληνική εταιρεία που
αναπτύσσει και κατασκευάζει ρομποτικές
εφαρμογές, συστήματα αποθήκευσης και
διακίνησης προϊόντων, ηλεκτρολογικές λύ-
σεις και βιομηχανικούς αυτοματισμούς για
τους κλάδους τροφίμων, ποτών, φαρμάκων,
υλικών συσκευασίας κά.
Ταυτόχρονα, το νεότερο μέλος της ΕΛΛΑ-ΔΙ-
ΚΑ ΜΑΣ ειδικεύεται σε εγκαταστάσεις και με-
τεγκαταστάσεις γραμμών και υπηρεσίες συν-
τήρησης για κάθε τύπου βιομηχανία, παρέχει
συστήματα και ολοκληρωμένες γραμμές δια-
χείρισης στερεών αποβλήτων, ενώ στον ιδιαί-
τερο τομέα της κεραμοποιίας αποτελεί μία εκ
των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως, έχον-
τας υλοποιήσει έργα σε περισσότερες από 50
χώρες.
Με την ένταξή της στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η SABO ενώνει δυνάμεις με αμι-
γώς ελληνικές επιχειρήσεις που με τις δρά-
σεις τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
εθνικής οικονομίας, της τοπικής κοινωνίας
αλλά και των εν γένει συνεργατών τους.

Χανιά: Επιμελητήρια και ξενοδόχοι στηρίζουν τα παραδοσιακά προϊόντα

Η “SABO SA” νέο μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Το τραπέζι σε παραδοσιακά προ-
ϊόντα που παράγονται στην Κρή-
τη, « στρώνουν» ξενοδόχοι και
παραγωγοί του νησιού, συμμετέ-
χοντας σε μία σημαντική δράση
που υλοποιούν τα Επιμελητήρια
του νησιού και έχει ως βασικό
στόχο να συνδέσει τον πρωτογε-
νή τομέα με τον τουρισμό στηρί-
ζοντας παράλληλα την τοπική οι-
κονομία.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η
διοργάνωση του 9ου παγκρήτιου
φόρουμ που διοργανώνουν τα
τέσσερα Επιμελητήρια του νησι-
ού, το Παράρτημα Κρήτης του Γε-
ωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), οι Ενώσεις Ξε-
νοδόχων Κρήτης και ο Παγκρή-
τιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενο-
δοχείων, υπό την αιγίδα της Περι-
φέρειας Κρήτης.
Η φετινή διοργάνωση σχεδιάστη-
κε και είναι απόλυτα προσαρμο-
σμένη στις συνθήκες της πανδη-
μίας και θα διεξαχθεί διαδικτυακά
το Σάββατο 24 Απριλίου 2021.
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Ανάμικτη η εικόνα των εξαγωγών
ελληνικού κρασιού το 2020

Ανάμικτη είναι η εικόνα των
εξαγωγών ελληνικού κρασιού για το
περασμένο έτος, με τάσεις μείωσης
να εμφανίζονται σε κύριες αγορές,
όπως η Γερμανία και οι ΗΠΑ, εν
αντιθέσει με χώρες όπως η Γαλλία
και ο Καναδάς, σύμφωνα με στοιχεία
που δημοσίευσε η Κεντρική
Συνεταιριστική Ένωση
Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).

Ο ι ελληνικές εξαγωγές κρασιών σε ποσό-
τητα, αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,42%
της ελληνικής οινοπαραγωγής του

2020/2021 (26.081 τόνοι έναντι 228.322 τόνοι
της συνολικής παραγωγής).

Οι εξαγωγές σε χώρες της ΕΕ
Σε ό,τι αφορά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 91,07% των
συνολικών εξαγωγών σε αξία για το 2020, πρώ-
τος προορισμός για τους ελληνικούς οίνους πα-
ραμένει η Γερμανία και ακολουθούν Γαλλία, Κύ-
προς, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο και Κάτω Χώ-
ρες.

Σχετικά με τις ποσότητες ελληνικού κρασιού,
αυτές για το 2020 ακολούθησαν σημαντική πτώ-
ση η οποία ανήλθε σε 43,13% (2.247.543 κι-
λά/2019 - 1.278.138 κιλά/2020) ενώ σε σύγκρι-
ση με το μέσο όρο 5ετίας οι εξαγόμενες ποσότη-
τες οίνου στην Κύπρο είναι μειωμένες κατά
28,27%.

Οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες
Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές  σε τρίτες χώρες,

οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Καναδάς
αποτελούν τους κύριους προορισμούς, με τα δυο
αυτά κράτη να αντιπροσωπεύουν για το 2020, το
71,14% των συνολικών εξαγωγών κρασιού σε
αξία.

Σημαντική μείωση σε ποσοστό 36,53% πα-
ρουσιάζουν οι εξαγωγές ελληνικών οίνων σε
αξία στις Η.Π.Α. το 2020 έναντι του 2019
(13.346.197 ευρώ/2019 - 8.470.727 ευ-
ρώ/2020). Μικρότερη πτώση παρουσιάζεται και
στις εξαγόμενες ποσότητες οίνων το 2020 έναντι
του 2019 κατά 31,54% (2.395.648 κιλά/2019 -
1.640.105 κιλά/2020), ενώ συρρίκνωση 7,29%
σημειώνεται στη μέση τιμή πώλησης εξαγόμενων
οίνων το 2020 έναντι του 2019 (5,57 ευρώ το κι-
λό/2019 - 5,16 ευρώ το κιλό/2020).

Αρνητική τάση παρουσιάζουν τα μεγέθη του
2020 συγκρινόμενα με το μέσο όρο 5ετίας 2015-
2019, καθώς η αξία μειώθηκε κατά 28,78%. ενώ
σε ποσότητα 28,75%.

Συνεχίζονται οι αυξητικές επιδόσεις σε αξία
και ποσότητα στις εξαγωγές το 2020 στον Κανα-
δά.

Συγκεκριμένα, το περασμένο έτος παρουσιά-
στηκε σημαντική αύξηση στην αξία έναντι του
2019 κατά 20,98% (5.998.889 ευρώ/2019 -
7.257.235 ευρώ/2020), ενώ θετικό πρόσημο κα-
ταγράφηκε και στις εξαγόμενες ποσότητες κατά
20,78% (1.256.704 κιλά/2019 - 1.517.852 κι-
λά/2020). Ελαφρά αύξηση εμφανίζει και η μέση
τιμή πώλησης κατά 0,16% (4,77 ευρώ το κιλό
2019 - 4,78 ευρώ το κιλό 2020).

Τέλος, σε αξία η αύξηση, σε σχέση με το μέσο
όρο της προηγούμενης 5ετίας, ανέρχεται σε
+41,75%, σε ποσότητα σε 32,99%, ενώ μεγε-
θύνθηκε η μέση τιμή πώλησης κατά 7,01%.

INFO
91,07% οι
συνολικές
εξαγωγές
κρασιού σε αξία
για το 2020
20,98% η αύξηση
εξαγωγών στον
Καναδά
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Οικονομικό Επιμελητήριο: 30 μέτρα
για την τόνωση της οικονομίας

Πρόταση για την ταχύτερη ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας, την
επόμενη μέρα μετά την πανδημία,
καταθέτει το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδας, μέσω της
επιστημονικής του επιτροπής.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση,
προτείνονται τα εξής:
- Μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
- Κλιμακωτή κατάργηση του τέλους επιτηδεύμα-
τος (μείωση 50% φέτος και κατάργηση από το
2022).
- Μείωση και το 2022 κατά 3 εκατοστιαίες μονά-
δες των ασφαλιστικών εισφορών και μονιμοποί-
ηση της μείωσής τους.
- Παράταση 6 μηνών των επιχορηγήσεων από το
πρόγραμμα «Γέφυρα».
- Άμεση εφαρμογή του προγράμματος «Γέφυρα
2» για τις επιχειρήσεις, χωρίς καθυστερήσεις και
με διάρκεια επιχορήγησης το 1 έτος.
-Μείωση της προκαταβολής φόρου και για το
2021. 50% για τις επιχειρήσεις που θα παρουσιά-
σουν πτώση τζίρου έως 30% το 2021, και μείωση
100% για τις επιχειρήσεις με μεγαλύτερες απώ-
λειες εσόδων.

Αναστολές και ΕΝΦΙΑ
- Δυνατότητα αναστολών συμβάσεων εργασίας
για όλο το 2021 για τους κλάδους που έχουν θιγεί
περισσότερο, εστίαση και τουρισμό.
- Επέκταση του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για
το 2021 και 2022.
- Μείωση ΕΝΦΙΑ για το 2021, άμεσα εξαρτημένη
με το ποσοστό μείωσης του εισοδήματος φυσι-
κών ή νομικών προσώπων.
- Νέα επιδότηση τόκων δανείων για ενήμερες

επιχειρήσεις, 6 μηνών.
- Αναβολή του μέτρου για τις υποχρεωτικές ηλε-
κτρονικές αποδείξεις για τις φορολογικές δηλώ-
σεις του 2021 και 2022.
-Κατάργηση για ένα έτος των τεκμηρίων διαβίω-
σης, για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε
αναστολή εργασίας και λαμβάνουν την αποζη-
μίωση ειδικού σκοπού, καθώς και για τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες και μισθωτούς του ιδιωτι-
κού τομέα που θα παρουσιάσουν μειωμένα εισο-
δήματα κατά 20%, εξαιτίας της πανδημίας.
-Εφαρμογή, στο σύνολο των επιστρεπτέων προ-
καταβολών, της μη επιστροφής του 50%, για μεί-
ωση τζίρου άνω του 50%.
-Νέα ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις για τα ληξι-
πρόθεσμα χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά τα-
μεία.

Τα δάνεια
- Άμεση ρύθμιση των ενήμερων δανείων, αφού η
επαναφορά θα έρθει σταδιακά.
- Περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων για τόνωση της ρευστότητάς τους
μέσω αξιοποίησης κοινοτικών πόρων, αλλά και
νέων χρηματοδοτικών εργαλείων από τα πιστωτι-
κά ιδρύματα.
- Άμεση εφαρμογή του πλαισίου χορήγησης μι-
κροχρηματοδοτήσεων (ν. 4701/2020) για τη χο-
ρήγηση δανείων έως 25.000 ευρώ χωρίς εμ-
πράγματες εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.
- Άμεση εφαρμογή του καθεστώτος στήριξης των
επιχειρήσεων υπό τη μορφή επιδότησης επί των
παγίων δαπανών.
- Να διερευνηθεί η δυνατότητα εξαίρεσης των
επιδοτήσεων για την αντιμετώπισης της πανδη-
μίας από τον κανόνα de minimis.
- Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου.

INFO
1980: Η ίδρυση
του Οικονομικού
Επιμελητηρίου
Ελλάδος
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Η περίοδος της Σαρακοστής γίνεται φέτος απο-
λαυστική χάρη στις νοστιμιές με την υπογραφή Ci-
trus! Η πολυβραβευμένη Ελληνική εταιρία με προ-
ϊόντα διατροφής που βασίζονται στα ονομαστά εσπε-
ριδοειδή της Χίου, με ναυαρχίδα τους το Χιώτικο
Μανταρίνι, αποτελεί την πιο γευστική πρόταση για
κάθε ημέρα, χρωματίζοντας την περίοδο της Νηστεί-
ας με γεύσεις και αρώματα από τη Χίο! Και στη νη-
στεία λοιπόν, #KatheMeraCitrus με...

-Σπιτικό brunch με πλούσιες μαρμελάδες με
κομμάτια ολόκληρων φρούτων και γλυκά του κουτα-
λιού στις πιο ξεχωριστές γεύσεις.

-Μεσημεριανά Σαρακοστιανά γεύματα που εμ-
πλουτίζονται με πινελιές από τη βινεγκρέτ, τη μου-
στάρδα ή τη σάλτσα τομάτας Citrus και δίνουν γεύση
ακόμη και στα πιο απλά πιάτα και συνταγές.

-Γλυκά απογευματινά treats με τα ντελικάτα λου-
κούμια και τις τραγανές πίτες φρούτου που χαρίζουν
μία έκρηξη γεύσεων μέσα από ευφάνταστους συν-
δυασμούς και αποτελούν το ιδανικό σνακ για να μην
στερείστε τις αγαπημένες σας γλυκιές γεύσεις ακό-
μη και αν νηστεύετε!

Τέλος, τα περίφημα αμυγδαλωτά, σήμα κατατε-
θέν της Citrus, θα τα βρείτε σε γεύσεις όπως Χιώτικο
Μανταρίνι, Λεμόνι, Πορτοκάλι, Μαστίχα Χίου ή με
Άρωμα Πικραμύγδαλο!

Αποξηραμένο κρεμμύδι 4G

Προϊόντα Citrus για τη Σαρακοστή 

Η εταιρεία 4G προσφέρει εύκολες
λύσεις στους καταναλωτές, παρέχοντας
αποξηραμένο κρεμμύδι σε διαφορετικές
μορφές. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμ-
βάνεται κρεμμύδι σε ροδέλα, σε σκόνη,
σε τρίμμα και σε λεπτές φέτες (flakes).
Το αποξηραμένο κρεμμύδι 4G είναι ένα
γευστικό συστατικό που χρησιμοποιείται
στην μαγειρική για να δώσει γεύση άρω-
μα και ένταση στο φαγητό, αλλά και ως
μπαχαρικό για να μαρινάρει ο καταναλω-
τής οτιδήποτε θέλει. Η 4G με το αποξη-
ραμένο κρεμμύδι εξασφαλίζει γρήγορη
διαδικασία μαγειρικής, ποιότητα σε προ-
ϊόν, 100% φυσικό, πλούσια γεύση και
άρωμα. Η εταιρία 4G ιδρύθηκε το 2015,
στο Μαυροδένδρι Κοζάνης. Δραστηριο-
ποιείται και πρωτοπορεί στον κλάδο της
παραγωγής αποξηραμένων φρούτων,
λαχανικών και εδωδίμων φυτών. Συμ-
βαδίζοντας με τους ρυθμούς εξέλιξης
της εποχής μας και τις αλλαγές στις δια-
τροφικές μας συνήθειες παρασκευάζον-
ται τα προϊόντα που προσφέρει απλόχε-
ρα η ελληνική γη, ακολουθώντας ταυτό-
χρονα τη γαστρονομική παράδοση.



Πολλά είναι πλέον τα προϊόντα που
απευθύνονται σε χορτοφάγους ή ve-
gan που κυκλοφορούν και στην ελληνι-
κή αγορά. Στα ψυγεία των καταστημά-
των είναι διαθέσιμα και παγωτά από
φυτικές πρώτες ύλες, που συνήθως
έχουν και χαμιλά λιπαρά. Παγωτά για
vegan έχει λανσάρει και η Alpro. Το φυ-
τικό παγωτό Βανίλια της Alpro φτιάχνε-
ται από τα πιο γευστικά φυσικά συστατι-
κά και περιέχει λιγότερα σάκχαρα. Χα-
ρακτηρίζεται από μια πεντανόστιμη
κρεμώδη υφή χωρίς να είναι πολύ ''βα-
ρύ''. Η μοναδική γεύση βασίζεται στο
ότι χρησιμοποιούνται αληθινές βανί-
λιες που σε συνδυασμό με την σόγια
κάνουν την γευστική εμπειρία τόσο μο-
ναδική, που σε ταξιδεύει στη Μαδαγα-
σκάρη! Τα vegan παγωτά της alpro πε-
ριέχουν 30% λιγότερα σάκχαρα και εί-
ναι διαθέσιμα σε συσκευασίες των
500ml. 

Plant-based μπουγάτσα με κιμά Beyond Meat

Παγωτό βανίλια Alpro

Η plant based μπουγάτσα
με κιμά Beyond Meat παράγε-
ται από υπέροχο λεπτό φύλλο
που τυλίγει τον κιμά plant-ba-
sed της Beyond Meat, την φυτι-
κή μαγιονέζα, την μουστάρδα,
τον δυόσμο, το μαύρο πιπέρι,
δημιουργώντας μια εκπληκτική
γεύση που δεν έχει να ζηλέψει
τίποτα από αυτή με το πραγματι-
κό κρέας. Παράλληλα o υψη-
λός δείκτη σε πρωτεΐνες που
ξεπερνάει τα 16γρ. και οι εδώ-
διμες ίνες, που αγγίζουν τα
5,7γρ, σας γεμίζουν ενέργεια.
Είναι διαθέσιμη από τη Foodel-
co S.M.PC, που αποτελεί τη νέα
πρόταση στον χώρο της μαζικής
εστίασης. Με την δεκαετή εμ-
πειρία των ιδρυτών της εταιρεί-
ας Foodelco στον τομέα τροφί-
μου και ποτού ως οδηγό, η Foo-
delco S.M.PC αποτελεί τον πλέ-
ον αξιόπιστο συνεργάτη με και-
νοτόμα, υψηλής διατροφικής
αξίας & αρίστης ποιότητας προ-
ϊόντα και εξυπηρέτηση βασι-
σμένη σε διεθνή standards.
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Η εταιρεία Jannis λάνσαρε πρό-
σφατα στην αγορά μια μπάρα μελιού
με θαλασσινό αλάτι. Πρόκειται για το
προϊόν «The adventurous bear: Soft
nut bars with honey», μια μπάρα
υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές
ίνες με αμύγδαλα, φουντούκια, φιστί-
κια και τραγανό ρύζι. Η μπάρα παρά-
γεται χωρίς συντηρητικά, χωρίς
γλουτένη, χωρίς λακτόζη και χωρίς
γαλακτοκομικά παράγωγα ακολου-
θώντας τις σύγχρονες διατροφικές
τάσεις. Το προϊόν κυκλοφορεί σε συ-
σκευασία των 3 τεμαχίων στα ράφια
των σούπερ μάρκετ. Η εταιρεία ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΑΕΒΕ, με τον διακριτικό τίτλο
Jannis, ιδρύθηκε το 1965 στη Θεσ-
σαλονίκη. Πρόκειται για μια από τις
πρώτες εταιρείες παραγωγής παστε-
λιών στην Ελλάδα. Μένοντας πιστοί
στην παραδοσιακή τέχνη παραγωγής
αυτού του ιδιαίτερου γλυκίσματος, οι
έμπειροι τεχνίτες από την πρώτη μέ-
ρα παρασκευάζουν τα παστέλια με
πολλή φροντίδα και αγάπη.

Νέα μπάρα μελιού από τη Jannis

Γάλα ΝΟΥΝΟΥ χωρίς λακτόζη
H λακτόζη είναι ένα φυσικό

σάκχαρο του γάλακτος το οποίο
όμως μπορεί να προκαλέσει
ενοχλήσεις σε όσους έχουν δυ-
σανεξία σε αυτήν. Για αυτό το
ΝΟΥΝΟΥ φρόντισε να τη δια-
σπάσει με φυσικό τρόπο, προ-
σθέτοντας το ένζυμο της λακτά-
σης. Έτσι δημιουργήσαμε το
NOYNOY Family Χωρίς Λακτό-
ζη. Ένα απολαυστικό, ελαφρύ
γάλα με γλυκιά γεύση, που
απορροφάται εύκολα από τον
οργανισμό, διατηρώντας όλη την
θρεπτικότητα του γάλακτος.
Πρόκειται για ένα αγελαδινό γά-
λα χωρίς λακτόζη. Ελαφρύ με
1,5% λιπαρά και πλούσια, γλυ-
κιά γεύση (χωρίς επιπρόσθετη
ζάχαρη ή γλυκαντικές ουσίες το
γάλα χωρίς λακτόζη είναι από
την φύση του πιο γλυκό). Είναι
γεμάτο θρεπτικά συστατικά
όπως πρωτεΐνες, ασβέστιο και
βιταμίνες (Β2 & Β12). Παράγεται
και συσκευάζεται στο εργοστά-
σιο της Πάτρας από γάλα προ-
έλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέος χυμός 
«Τοπιναμπούρ»

Πρόσφατα έγινε και μια νέα προσθήκη
στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας «Χυμοί Χί-
ου», η οποία παρουσίασε το προϊόν Κάμπος
Χίου «Τοπιναμπούρ». Πρόκειται για έναν
100% μη συμπυκνωμένο ελληνικό φυσικό
χυμό από αειφόρες χιώτικες καλλιέργειες,
χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά, πλούσιο
σε βιταμίνη C, που διατίθεται σε συσκευασία
του 1 λίτρου. Η εταιρεία “ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ Α.Ε”
δραστηριοποιείται στην αγορά από το 2009
και έχει δημιουργήσει μια σύγχρονη βιομη-
χανική μονάδα παραγωγής και εμφιάλωσης
χυμών και διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προ-
ϊόντων στην αγορά.
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