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Τα snacks στα ράφια των
σούπερ μάρκετ έχουν αλ-
λάξει μορφή κι έχουν προ-

σαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό στις
σύγχρονες καταναλωτικές απαι-
τήσεις. Οι πωλήσεις τους ακο-
λουθούν αυξητικές τάσεις, διότι
οι βιομηχανίες φροντίζουν να
περιορίζουν τα λιπαρά, με απο-
τέλεσμα το καταναλωτικό κοινό
να τα καταναλώνει, απολαμβά-
νοντας έναν πιο υγιεινό τρόπο
ζωής κι ενισχύοντας την ψυχική
του ευεξία. Συγκεκριμένα, όπως
δείχνει και σχετική έρευνα του
ΙΕΛΚΑ, ο έντονος ρυθμός ζωής
στην καθημερινότητα, η αύξηση

της χρήσης των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης κι οι δημογραφι-
κές αλλαγές διαμορφώνουν ένα
καταναλωτικό κοινό με ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά. Πρόκειται
για ένα κοινό το οποίο έχει πε-
ριορισμένο χρόνο για να αφιε-
ρώσει στη μαγειρική και το
οποίο όλο και πιο συχνά λει-
τουργεί τις βραδινές ώρες. Το
κοινό αυτό αναζητά όλο και πε-
ρισσότερο εύκολες λύσεις, για
να καλύψει τη διατροφή του, αν-
τικαθιστώντας τα γεύματα με αλ-
μυρά snacks και την κλασική
μαγειρική με τις έτοιμες λύσεις.
Το σνάκινγκ στο σπίτι, κυρίως εν

μέσω κορωνοϊού, παρέχει στους
καταναλωτές περισσότερες ευ-
καιρίες για συνετή κατανάλωση,
καθώς τους επιτρέπει να έχουν
μεγαλύτερο έλεγχο στο μέγεθος
των μερίδων τους και να διατη-
ρούν το σωματικό τους βάρος,
που στο πλαίσιο της καραντίνας
είναι κάτι που τους προβληματί-
ζει. Τα snacks τρέφουν το σώμα,
το μυαλό και την ψυχή των κατα-
ναλωτών κατά τη διάρκεια αυ-
τών των περίεργων καιρών, με
την προτεραιότητα να δίνεται σε
snacks που ενισχύουν την τό-
νωση του οργανισμού και την
ευεξία.
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Αυξάνεται η ζήτηση για 
snacks στα σούπερ μάρκετ



Με μία νέα επετειακή
καμπάνια η εταιρεία
γιορτάζει την πρωτιά στην
παραγωγή γιαουρτιού για την
ελληνική αγορά.

Ε χοντας διαγράψει μια άκρως επι-
τυχημένη πορεία τριών δεκαετιών
με αφοσίωση, ποιότητα, καινοτο-

μία και μεράκι, η ελληνική γαλακτοβιο-
μηχανία Κρι Κρι κατάφερε να φτάσει
στην πρώτη θέση παραγωγής γιαουρτιού
για την ελληνική αγορά, μένοντας πιστή
στις ίδιες αξίες με τις οποίες ξεκίνησε.

Το 2020, η εταιρεία σημείωσε διψή-
φιο ρυθμό ανάπτυξης, με πάνω από 450
εργαζόμενους και 84 νέες προσλήψεις
να πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια
της χρονιάς.

“Συνεχίζουμε ακόμα 
πιο δυναμικά”

Στο πλαίσιο του εορτασμού της πα-
ρουσίας 30 χρόνων στην Ελληνική αγο-
ρά γιαουρτιού, η εταιρεία δημιούργησε
μια επετειακή τηλεοπτική καμπάνια που
στόχο έχει να ενημερώσει τον Έλληνα
καταναλωτή για την πορεία της, την προ-
σήλωση στην ποιότητα και τα επιτεύγμα-
τα της όλα αυτά χρόνια.

Ο κ. Παναγιώτης Τσινάβος, Πρό-
εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κρι
Κρι, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα
υπερήφανοι που η συμπλήρωση των 30
χρόνων από την κυκλοφορία του πρώτου
γιαουρτιού Κρι Κρι μας βρίσκει στην 1η
θέση της παραγωγής γιαουρτιού για την
ελληνική αγορά. Αυτό είναι αποτέλεσμα
συντονισμένης προσπάθειας πολλών
χρόνων, καθώς και βαθιάς προσήλωσης
στον στόχο μας. Με τη νέα μας τηλεοπτι-
κή καμπάνια θέλουμε να μοιραστούμε με
τους Έλληνες καταναλωτές τις αξίες που
συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχημένη πο-

ρεία. Ταυτόχρονα, με αυτόν τον τρόπο
θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για
την εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει
όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και να δε-
σμευτούμε απέναντί τους ότι συνεχίζου-
με ακόμα πιο δυναμικά».

Λίγα λόγια για την Κρι Κρι

Όλα άρχισαν το 1954, όταν ο Γιώργος
Τσινάβος ιδρυτής της εταιρείας, άνοιξε
ένα μικρό ζαχαροπλαστείο στις Σέρρες,
το οποίο παρήγαγε και διέθετε παγωτά
και είδη ζαχαροπλαστικής στην πόλη. Οι
πρώτες διανομές παγωτού γίνονταν με
πλανόδιους πωλητές και ειδικά χειροκί-
νητα καροτσάκια που είχαν ως ψυκτικό
μέσο τον πάγο και το αλάτι. Τα παγωτά
Κρι Κρι και ιδιαίτερα το Κασσάτο, ένα
«ιδιαίτερο» παγωτό, βασισμένο στο πρό-
βειο γάλα με πολύ πλούσια γεύση, άρχι-
σαν γρήγορα να αποκτούν φήμη και
εκτός των ορίων των Σερρών.

Οι δεκαετίες ’80 και ’90, διαγράφουν
τη μετέπειτα πορεία της, αφενός με την
κατασκευή νέου εργοστασίου (1987),
αφετέρου με την παραγωγή γιαούρτης,
όταν ξεκινά η παραγωγή παραδοσιακού
πρόβειου και αγελαδινού γιαουρτιού
από φρέσκο γάλα του Νομού Σερρών και
τέλος με τη δημιουργία υποκαταστήμα-
τος στην Αττική, δημιουργώντας έτσι με
σταθερά βήματα ένα πανελλαδικό δί-
κτυο διανομής των προϊόντων της.

Το 2000, η Κρι Κρι καινοτομεί στην
αγορά γιαουρτιού, λανσάροντας το «Σπι-
τικό», το πρώτο γιαούρτι σε οικογενειακή
συσκευασία και γρήγορα κερδίζει τις
πρώτες αναφορές στις έρευνες αγοράς.
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Η Κρι Κρι γιορτάζει 
30 χρόνια γιαούρτι

Editorial

INFO
Η Κρι Κρι εξάγει σε 30
χώρες σε όλο τον κόσμο

Οι πωλήσεις των snacks
ακολουθούν αυξητικές τά-
σεις, διότι οι βιομηχανίες
φροντίζουν να περιορίζουν
τα λιπαρά, με αποτέλεσμα
το καταναλωτικό κοινό να
τα καταναλώνει, απολαμ-
βάνοντας έναν πιο υγιεινό
τρόπο ζωής κι ενισχύοντας
την ψυχική του ευεξία.

Θύμιος Κτενίδης 
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Bασιλόπουλος: Βραβείο στην κατηγορία
«Εμπειρία του εργαζόμενου»

Η ΑΒ Βασιλόπουλος τιμήθηκε με το
Βραβείο «Εμπειρία του εργαζόμενου»
στα πρόσφατα «People Excellence
Awards 2020 powered by KPMG»,
έναν θεσμό που αναδεικνύει τις
καλύτερες πρακτικές στη διοίκηση του
ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα,
έπειτα από ψηφοφορία ανώτερων
Στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού και
Γενικών Διευθυντών, καθώς και
αξιολόγηση από την Επιτροπή
Θεσμικών του φορέα.

Τ ο βραβείο αναγνωρίζει τις πρακτικές, τις πο-
λιτικές και τις ενέργειες που σχεδίασε και
υλοποίησε η ΑΒ για τους περισσότερους

από 15.000 συνεργάτες της, καθ’ όλη τη διάρκεια
του 2020. «Μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες που
ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες τους,
δημιούργησε ένα σύγχρονο μοντέλο στοχευμέ-
νων ενεργειών και πολιτικών, αποτελούμενο από
πέντε πυλώνες (Rewards, Growth, Organization,
People, Work), γύρω από το οποίο χτίστηκαν όλες
οι δράσεις φτιαγμένες από τους Ανθρώπους της
ΑΒ για τους Ανθρώπους της».

“Σημαντική αναγνώριση 
της στρατηγικής μας”

Ο Vice President of Human Resources & Orga-
nizational Development της ΑΒ Βασιλόπουλος,
Δημήτρης Αρτικόπουλος, δήλωσε με αφορμή τη
διάκριση της ΑΒ: «Η συνεχής καλλιέργεια ενός ερ-
γασιακού περιβάλλοντος που ενδυναμώνει και
αναβαθμίζει την εμπειρία των εργαζομένων σε

όλα τα στάδια του "ταξιδιού" τους στην ΑΒ είναι για
εμάς προτεραιότητα. Η διάκριση αυτή αποτελεί ση-
μαντική αναγνώριση της στρατηγικής μας προσή-
λωσης και της αφοσίωσης στους ανθρώπους μας.
Διότι είναι η κινητήριος δύναμή μας. Είναι ο συνδε-
τικός μας κρίκος με τους εκατομμύρια πελάτες
μας. Μα πάνω από όλα, είναι εκείνοι που φέρνουν
στη ζωή την κουλτούρα μας, ένα συμπεριληπτικό
και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας, το όραμα, την
αποστολή και το σκοπό μας. Είναι εκείνοι που μας
καθιστούν εργοδότη επιλογής. Και είναι ωραίο να
συμπορευόμαστε μαζί τους και να δίνουμε κάθε
μέρα τον καλύτερό μας εαυτό για να κάνουμε τη
διαφορά στις ζωές τους».

Η ΑΒ Βασιλόπουλος
Η ιστορία της ΑΒ ξεκινάει το 1939, όταν τρία

από τα επτά αδέρφια της οικογένειας Βασιλόπου-
λου, οι Γεράσιμος, Γιώργος και Χαράλαμπος, αγο-
ράζουν ένα μπακάλικο επί της οδού Βουλής, θέ-
τοντας ουσιαστικά τις βάσεις γι’ αυτό που αρκετά
αργότερα θα ονομαζόταν σουπερμάρκετ. Διψα-
σμένοι για επιτυχία και καινοτομία, τα τρία αδέρφια
θα προσθέσουν στο μπακάλικο τη δική τους φρέ-
σκια και πρωτοποριακή πινελιά, μετατρέποντάς το
σε ένα εκλεκτό παντοπωλείο με την επωνυμία
‘’ΑΦΟΙ Βασιλόπουλοι’’. Το κατάστημα αυτό, που
διατηρήθηκε ως το 1966 με την ίδια επωνυμία, θα
αποτελέσει σημείο αναφοράς, μεταπολεμικά, για
την ‘’καλή κοινωνία’’ της Αθήνας.

Οι Γεράσιμος και Χαράλαμπος Βασιλόπουλος,
ακολουθώντας μία λελογισμένη επεκτατική πολι-
τική, ανοίγουν άλλα εννέα καταστήματα, όλα σε
‘’καλές συνοικίες’’ της Αθήνας, μέχρι το 1989.

Η επέκταση της εταιρείας ήταν καταιγιστική τη
δεκαετία του ’90. 

INFO
14.550
εργαζόμενοι
απασχολούνται
στην εταιρεία



4

Η Ελλα�δα η�ταν απο� τις λι�γες χω�ρες, που κατάφεραν να
αυξήσουν τις εξαγωγε�ς τους προς την Ισπανι�α και μα�λιστα
σε ποσοστο� 13,69%, κατατα�σσοντας τη χω�ρα μεταξυ� των
κρατών που σημει�ωσαν τη μεγαλυ�τερη ετη�σια α�νοδο την
περασμένη χρονιά (πηγή: Ισπανικό Υπουργει�ο Βιομηχα-
νι�ας, Εμπορι�ου και Τουρισμου� DataComex). Μα�λιστα, η
Ελλα�δα σκαρφα�λωσε δε�κα θε�σεις και ει�ναι ο 48ος προμη-
θευτη�ς της Ισπανι�ας απο� τον 58ο που η�ταν το 2019. Επιση-
μαι�νεται ο�τι τα στοιχει�α διαφε�ρουν σημαντικα� με αυτα� της
ΕΛΣΤΑΤ, η οποι�α υπολογι�ζει εξαγωγε�ς προς την Ισπανι�α
συνολικη�ς αξι�ας μεγαλυ�τερης του 1,1 δισ. ευρω�.

Κυρι�αρχη θε�ση στον κατα�λογο των ελληνικω�ν εξαγω-
γω�ν στην Ισπανι�α κατε�χουν και για το 2020 τα Μηχανη�μα-
τα, καταλαμβα�νοντας το 18,5% της αξι�ας του συνο�λου
των εξαγωγω�ν, μειωμε�να, ο�μως, κατα� 10,3%. Στη δευ�τε-
ρη θε�ση βρε�θηκε η κατηγορι�α, Ιχθυηρα�, η οποι�α
σημει�ωσε αυ�ξηση εξαγωγω�ν κατα� 50,4%. Παρα� τις επι-
πτω�σεις της πανδημι�ας στο παγκο�σμιο εμπο�ριο, οι περισ-
σο�τερες κυ�ριες κατηγορι�ες προι�ο�ντων απο� Ελλα�δα προς
Ισπανι�α σημει�ωσαν α�νοδο. Αξιοσημει�ωτη αυ�ξηση ση-
μειω�θηκε στην κατηγορι�α Φρου�τα, αφου� οι εξαγωγε�ς αυ-
τω�ν αυξη�θηκαν κατα� 18,5 εκατ. ευρω�. Μεγα�λη ποσοστι-
αι�α αυ�ξηση σημει�ωσαν και οι Μηχανε�ς, συσκευε�ς της
τα�ξης του 60%. Αντι�θετα, η μεγαλυ�τερη μει�ωση παρατη-
ρη�θηκε στις κατηγορι�ες Ορυκτα� καυ�σιμα και στα ει�δη
ρου�χων.

Ξεπέρασαν το 1,1 δισ. οι ελληνικές
εξαγωγές στην Ισπανία

Ενημερωτική εκδήλωση από το Επιμελητήριο Κυκλάδων
Το Επιμελητήριο

Κυκλάδων διοργανώ-
νει σήμερα διαδικτυα-
κή ενημερωτική εκδή-
λωση με θέμα τους
βασικούς άξονες και
τις καινοτομίες του ν.
4738/2020  «Ρύθμιση
οφειλών σε 240 δό-
σεις – 2η ευκαιρία»,
με κεντρικό ομιλητή
τον Ειδικό  Γραμματέα
Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, κ.
Φώτη Κουρμούση.

Μετά την παρου-
σίαση, οι προσκεκλη-
μένοι του Επιμελητη-
ρίου, ο Ειδικός Γραμ-
ματέας κ. Φώτης
Κουρμούσης και τα
στελέχη της ΕΓΔΙΧ, θα
απαντήσουν σε ερω-
τήσεις.



Ομολογιακό δάνειο 9,5 εκατ. ευρώ
από το «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Χωριό»

Η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής
βιολογικών τροφίμων στην Ελλάδα
«ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Χωριό», έχοντας στον
πυρήνα της φιλοσοφίας της να
ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους
καταναλωτές για την αξία των
βιολογικών προϊόντων, συνεχίζει
απρόσκοπτα την επιτυχημένη της
πορεία, εκπονώντας ένα διευρυμένο
επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης.

Σ υγκεκριμένα, σε έκτακτη γενική συνέλευ-
ση, η εταιρεία προχώρησε στην έγκριση
ομολογιακού δανείου ύψους €9.570.000,

που εκδόθηκε με σκοπό την εξασφάλιση νέων κε-
φαλαίων για την ανάπτυξη του δικτύου των κατα-
στημάτων εντός και εκτός Αττικής, αλλά και επέ-
κτασης στο εξωτερικό. Η έκδοση του ομολογιακού
εκτός από τη χρηματοδότηση νέων επιχειρηματι-
κών κινήσεων, θα υποστηρίξει τη δημιουργία υπο-
δομών για την υποστήριξη του διευρυμένου δι-
κτύου.

Μεγάλη γκάμα
Το «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Χωριό», εδώ και 13 χρόνια ως

ηγέτης ενός κλάδου που ακόμη βρίσκεται σε πρω-
ταρχικό στάδιο στη χώρα μας, διαθέτει τη μεγαλύ-
τερη γκάμα βιολογικών τροφίμων, οικολογικών ει-

δών προσωπικής περιποίησης και οικιακής χρή-
σης, ενώ παρέχει και στους πιο απαιτητικούς πελά-
τες προϊόντα διεθνούς κουζίνας, ειδικής διατρο-
φής (vegan, gluten free, sugar free), υπερτροφές
και συμπληρώματα διατροφής δίνοντάς τους την
επιλογή για μια πιο υγιεινή και ποιοτική διατροφή.

Λίγα λόγια για το Βιολογικό Χωριό

Το Βιολογικό Χωριό είναι η μεγαλύτερη αμιγώς
ελληνική αλυσίδα βιολογικών προϊόντων. Από το
2008 παρακολουθεί τις νέες τάσεις και ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών,
αποτελώντας την πρώτη τους επιλογή για υγιεινή
και ποιοτική διατροφή. Με βασικό μήνυμα «Δημι-
ουργούμε το μέλλον στη σύγχρονη διατροφή»,
φροντίζει να εξασφαλίζει τεράστια ποικιλία και
ανεξάντλητες επιλογές σε βιολογικά τρόφιμα υψη-
λής διατροφικής αξίας, προϊόντα ειδικής διατρο-
φής, προσωπικής περιποίησης, βρεφικά και παιδι-
κά προϊόντα αλλά και συμπληρώματα διατροφής.
Η εταιρεία, ηγέτης στον κλάδο της, αριθμεί ήδη 17
καταστήματα με παρουσία σε όλη την Αττική, πε-
ρισσότερους από 150 εργαζομένους και ενισχύει
το πλάνο επέκτασης του δικτύου της με νέες συ-
νεργασίες, πάντα με προσήλωση στην αειφόρο και
βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα μα-
κροχρόνιους και αμοιβαίους δεσμούς εμπιστοσύ-
νης και σεβασμού με τους συνεργάτες και τους
προμηθευτές της.

INFO
17 τα
καταστήματα της
εταιρείας στην
Αττική
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Στην κορυφή της γαλλικής γαστρονομίας
οι ελαιώνες Σακελλαρόπουλου

 Κάθε Μάιο, τέτοια εποχή περίπου, η
καρδιά της διεθνούς γαστρονομίας και
των πολύ υψηλών ποιοτικών
τροφίμων χτυπά στο Παρίσι, στη
«Μέκκα της υψηλής γαστρονομίας»
και στον φημισμένο και πολύ
απαιτητικό γαστρονομικό διαγωνισμό,
«AVPA GOURMET», που αξιολογεί και
βραβεύει τα καλύτερα ποιοτικά
προϊόντα του κόσμου, μεταξύ αυτών
και τα ελαιόλαδα.

Κ ύριο χαρακτηριστικό του πολύ υψηλού
βαθμού δυσκολίας του «AVPA GOURMET»
είναι ότι βραβεύει ελάχιστα δείγματα από το

σύνολο των συμμετοχών, και μάλιστα το ποσοστό
αυτό δεν ξεπερνά το 5 % σε όλες τις κατηγορίες,
ενώ στο χρυσό βραβείο φτάνει συνήθως μόνο 1
στα 200 δείγματα.

Ο διαγωνισμός
Ο διεθνούς φήμης διαγωνισμός γευσιγνωσίας

ελαιολάδων «AVPA GOURMET World Edible Oils
2021» πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, και οι κριτές
του είναι κυρίως γαλλόφωνοι επαγγελματίες του
είδους, πασίγνωστοι chef μεγάλου κύρους, γα-
στρονόμοι, sommelier, ειδικοί δημοσιογράφοι και
δοκιμαστές gourmet, φίνων γεύσεων.

Ως κύριοι εκφραστές της γνωστής γαλλικής
κουζίνας, οι κριτές αξιολογούν σύμφωνα με συγ-
κεκριμένο πρωτόκολλο όλα τα δείγματα ελαιολά-
δων με πολύ αυστηρά κριτήρια, τα οποία εντάσ-
σονται στην φιλοσοφία της. 

Ο φημισμένος «AVPA GOURMET» διατηρεί μια
μόνιμη σχέση με περισσότερους από 10.000 πα-
ραγωγούς από 50 χώρες του κόσμου και σήμερα

έχει περίπου 1000 ενεργά μέλη του σε 5 ηπείρους.
Αποτελεί ουσιαστικά τον συνδετικό κρίκο των πα-
ραγωγών υψηλής ποιότητας τροφίμων, με τους ει-
δικούς και την γαστρονομία της πασίγνωστης γαλ-
λικής κουζίνας και του Fine Dining, αναγνωρίζον-
τας τη σημασία των εννοιών του Terroir και της
προέλευσης.

Τα αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της πολύμηνης δοκιμασίας,

στην οποία υποβλήθηκαν περισσότερα από 400
ελαιόλαδα από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν,
και πληρούσαν τις προδιαγραφές του «AVPA GO-
URMET World Edible Oils 2021», ανακοινώθηκαν
με συγκεκριμένο πρωτόκολλο στο Παρίσι.

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου τι-
μήθηκαν με μια τριπλή πολύ υψηλή βράβευση σε
ισάριθμες συμμετοχές τους για τα δεδομένα του
γαστρονομικού διαγωνισμού «AVPA GOURMET
World Edible Oils 2021». 
Αναλυτικά :
MAJESTIC blend evoo – Χρυσό βραβείο Gourmet
OR
SYLLEKTIKON gourmet evoo – Χρυσό βραβείο
Gourmet OR
OLEOASTRON gourmet evoo – Χάλκινο βραβείο
Gourmet BRONZE

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι ιδι-
αίτερα τιμητικές βραβεύσεις για τους ελαιώνες Σα-
κελλαρόπουλου αποτελούν ένα μοναδικό ελληνι-
κό επίτευγμα, στην πρώτη φορά συμμετοχής τους
στον εν λόγω gourmet διαγωνισμό. Στα 19 χρόνια
του διαγωνισμού είναι η 1η φορά που ελληνικά
ελαιόλαδα και μάλιστα από τον ίδιο παραγωγό,
βρίσκονται στη κορυφή των "AVPA GOURMET
World Edible Oils 2021", ενώ είναι τα μοναδικά
που τιμώνται με χρυσό βραβείο έως σήμερα, στην
κατηγορία τους».

INFO
253 τα
παγκόσμια
βραβεία για 
τους
βιολογικούς
ελαιώνες
Σακελλαρόπουλου
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Smarties σε ανακυκλώσιμη χάρτινη συσκευασία
Τα καλά πράγματα έρχονται σε χάρτινες συ-

σκευασίες! Τα αγαπημένα Smarties της Nestlé
αποτελούν την πρώτη παγκόσμια μάρκα σοκολά-
τας που κάνει τη μετάβαση σε ανακυκλώσιμες
χάρτινες συσκευασίες, απομακρύνοντας με αυ-
τόν τον τρόπο περίπου 250 εκατομμύρια πλαστι-
κές συσκευασίες που πωλούνται παγκοσμίως σε
ετήσια βάση. Η νέα χάρτινη συσκευασία των
Smarties προέρχεται από βιώσιμες πηγές και κα-
τασκευάζεται από επικαλυμμένο χαρτί, ετικέτες
χαρτιού ή χαρτόνι. Επιπλέον, οι νέες χάρτινες συ-
σκευασίες διαθέτουν πληροφορίες για την ορθή
απόρριψή τους και προσκαλούν μικρούς και με-
γάλους να γίνουν οι σύγχρονοι “σούπερ-ήρωες”
της ανακύκλωσης. O Γιάννης Μιχαλόπουλος,
Επικεφαλής Σοκολατών, Μαγειρικών και Στιγμι-
αίων Παιδικών Ροφημάτων στη Nestlé Ελλάς, δή-
λωσε: “Η αλλαγή αυτή σε όλες τις συσκευασίες
Smarties αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην
πορεία του οργανισμού μας προς ένα βιώσιμο
μέλλον. Νιώθουμε περηφάνια για όλους όσους
εργάστηκαν με πάθος για να το κάνουν πραγματι-
κότητα και συνεχίζουμε να εστιάζουμε τις προ-
σπάθειές μας στην υλοποίηση πρωτοβουλιών
που ενισχύουν την κυκλική οικονομία”. Η Nestlé
επένδυσε σημαντικά στην αναβάθμιση όλων των
εργοστασίων της παγκοσμίως, συμπεριλαμβανο-
μένου και αυτού στο Αμβούργο που αποτελεί ένα
από τα μεγαλύτερα εργοστάσια της εταιρείας για
την παραγωγή προϊόντων σοκολάτας.

Προψημένες 
προτάσεις ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ

Η ποιοτική πρώτη ύλη, συναντά την καινοτο-
μία και την δημιουργικότητα: κοτόπουλο και γα-
λοπούλα ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, προψημένα και παναρι-
σμένα σε 5 διαφορετικές εκδοχές. Τραγανές
μπουκιές από τα καλύτερα κομμάτια κρέατος,
προψημένα και παναρισμένα με αναλλοίωτη τη
γεύση τους και τα χαρακτηριστικά τους, προ-
σθέτουν αξία στο μενού. Η ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ δημι-
ούργησε τις γεύσεις: Chicken Νuggets, Κοτομ-
πουκιές, Φιλετίνια Κοτόπουλου, Φιλετίνια Κο-
τόπουλου με Nιφάδες Kαλαμποκιού, Cordon
Bleu, Σνίτσελ Κοτόπουλο και Σνίτσελ Γαλοπού-
λας. Η εξαιρετική πρώτη ύλη, αποκλειστικά από
τη ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, ο τρόπος παρασκευής τους στις
ιδιόκτητες υπερσύγχρονες μονάδες της ΝΙ-
ΤΣΙΑΚΟΣ καθώς και το ιδιόκτητο δίκτυο διανο-
μής, εξασφαλίζουν ένα ποιοτικό, υγιεινό και νό-
στιμο έτοιμο προϊόν. Τα προϊόντα είναι τα μονα-
δικά ήδη ψημένα σε απόλυτα ελεγχόμενες συν-
θήκες.  Έτσι, εξασφαλίζεται ότι δεν έχουν παρα-
μείνει τεμάχια που να μην έχουν ψηθεί επαρ-
κώς στον πυρήνα τους ενώ διατηρείται η φρε-
σκάδα τους καθώς δεν έχουν στεγνώσει από
υψηλή θερμοκρασία.
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Αυξημένη ζήτηση παρατηρείται τα τε-
λευταία χρόνια για βιολογικά προϊόντα, ιδι-
αίτερα στην κατηγορία των χυμών. Ο βιο-
λογικός φυσικός χυμός «rodi» από ελληνι-
κά ρόδια της Βιοαγρός, δεν έχει συντηρητι-
κά, πρόσθετα και είναι χωρίς προσθήκη ζά-
χαρης. Παράγεται με τεχνολογία clearjuice
μόνο από τα σπόρια του ροδιού, αφαιρών-
τας με υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα
την εξωτερική και εσωτερική φλούδα. Έτσι,
ο Βιολογικός χυμός ροδιού της Βιοαγρός,
κρατάει όλα τα θρεπτικά συστατικά του
φρούτου και φτάνει στο ποτήρι μας φρε-
σκοστυμμένος και 100% φυσικός! Θα τον
απολαύσετε σε συσκευασίες των 200ml
και 1L.Τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά
«Βιοαγρός» καλλιεργούνται χωρίς λιπά-
σματα και ζιζανιοκτόνα και αναπτύσσονται
σταδιακά χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις
στις φυσικές τους διαδικασίες, απορρο-
φώντας όλα τα απαραίτητα συστατικά από
το πλούσιο έδαφος.Επειδή δε χρησιμοποι-
ούνται χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα
διατηρούν άριστα τις θρεπτικές και γευστι-
κές τους αξίες και μπορούν να τρώγονται
άφοβα τα φύλλα των λαχανικών και οι
φλούδες των καρπών.

Βιολογικός φυσικός χυμός «rodi»

Κριτσίνι Κούρκουλος με κανέλα
Το εργαστήριο αρτοποιίας Κριτσί-

νι Κούρκουλος ιδρύθηκε το 2008 στα
Σπάτα Αττικής από τον Γιώργο Κούρ-
κουλο. Καθημερινά, στην Κριτσίνι
Κούρκουλος χρησιμοποιούται τα πιο
αγνά υλικά χωρίς προσθήκη συντη-
ρητικών, για να παραχθούν χειροποί-
ητα κριτσίνια σε δεκάδες διαφορετι-
κές και πρωτότυπες γεύσεις, καθώς
και μουστοκούλουρα και μελομακά-
ρονα. Μεταξύ των ωδικών περιλαμ-
βάνεται και το Κριτσίνι Κρίκος με κα-
νέλα. Στην Κριτσίνι Κούρκουλος προ-
σφέρονται επιλογές στις συσκευα-
σίες τυποποιημένων προϊόντων ανά-
λογα με τις ανάγκες των πελατών. Η
χάρτινη συσκευασία αποτελεί μία βο-
λική, κομψή, φιλική προς το περιβάλ-
λον λύση και διατίθεται σε πολλές
γεύσεις κρίκου. Τα προϊόντα Κριτσίνι
Κούρκουλος διανέμονται σε όλες τις
περιοχές της Ελλάδας μέσω των αν-
τιπροσώπων, καθώς και απευθείας
στα σημεία πώλησης. Είναι διαθέσι-
μα σε σημεία πώλησης τροφίμων,
πρατήρια άρτου, αλλά και επιλεγμέ-
να café και εστιατόρια.



Το ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο
είναι ένα μη γαλακτοκομικό προ-
ϊόν που παρασκευάζεται απο-
κλειστικά από προσεγμένης ποι-
ότητας φυτικά συστατικά: νερό,
λάδι καρύδας, άμυλο πατάτας
και ταπιόκας, φυσικό εκχύλισμα
ελιάς, β-καροτένιο, φυτικό άρω-
μα, βιταμίνη Β12.Ο συνδυασμός
τους προσφέρει ένα εξαιρετικό
αποτέλεσμα όχι μόνο γεύσης αλ-
λά και θρεπτικής αξίας.Ο εμ-
πλουτισμός του με την βιταμίνη
Β12 ( 2mg/100gr) και το αντιοξει-
δωτικό φυσικό εκχύλισμα ελιάς
το καθιστούν διατροφικά ανώτε-
ρο προϊόν.Απαντά στις εξειδικευ-
μένες ανάγκες όσων είναι vegan,
έχουν τροφικές δυσανεξίες ή νη-
στεύουν!Το ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νη-
στίσιμο 3 ΜΙΧ τριμμένο κυκλοφο-
ρεί σε συσκευασίατων 180gr. Το
μοναδικό τριμμένο σε μείγμα 3
γεύσεων mozzarella, cheddar,
classicpizza. Με εξαιρετική γεύ-
ση και συμπεριφορά στη μαγειρι-
κή. Λιώνει ιδανικά στην πίτσα και
σε συνταγές με ζυμαρικά.

ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο τριμμένο

Σπιτική Χορτόπιτα Ολικής Άλεσης Χρυσή Ζύμη

Σπιτική Χορτόπιτα Ολικής Άλεσης με σπανάκι, γιαούρτι και κρίταμο σε συ-
σκευασία των 700 γραμμαρίων είναι μια γευστική πρόταση που κυκλοφορεί από τη
Χρυσή Ζύμη. Για πρώτη φορά, τα ζυμωμένα με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και
με αλεύρι από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού Φύλλα Ολικής Άλεσης, παν-
τρεύονται το σπανάκι, το κρίταμο και το εκλεκτό στραγγιστό γιαούρτι. Το προϊόν
αποτελεί πηγή φυτικών ινών και παράγεται χωρίς συντηρητικά. Από την ίδρυση του
εργοστασίου παραγωγής καταψυγμένης ζύμης στη Θεσσαλονίκη το 1991 μέχρι
και σήμερα, η Χρυσή Ζύμη παρασκευάζει προϊόντα που συνδυάζουν με μοναδικό
τρόπο την καινοτομία με την παράδοση.
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Ζυμαρικά MISKO
χωρίς γλουτένη

Δύο κωδικοί χωρίς γλουτένη κυ-
κλοφορούν στα σούπερ μάρκετ από τη
MISKO. Πρόκειται για τα προϊόντα MI-
SKOΣπαγγέτι Χωρίς Γλουτένη και MI-
SKOΠέννεΡιγκάτε Χωρίς Γλουτένη.
Φτιαγμένα από λευκό και κίτρινο κα-
λαμπόκι, αποτελούν την ιδανική επιλο-
γή για όσους πάσχουν από κοιλιοκάκη
ή επιλέγουν μια διατροφή απαλλαγμέ-
νη από γλουτένη, αλλά δεν μπορούν να
στερηθούν τη φίνα γεύση των αγαπη-
μένων τους ζυμαρικών. Πρόκειται για
δύο προϊόντα που ακολουθούν τις σύγ-
χρονες διατροφικές τάσεις και απευθύ-
νονται σε κάθε ηλικιακή ομάδα.




