


Προϊόντα υψηλής ποιότητας 
αναζητούν οι Έλληνες καταναλωτές

Ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις
καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων
ήρθαν στο “φως” με την ετήσια πανελλή-
νια έρευνα του Ινστιτούτο Έρευνας Λια-
νεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛ-
ΚΑ), η οποία υπέδειξε την επιστροφή του
καταναλωτικού κοινού μετά από μεγάλο
χρονικό διάστημα στην ποιότητα ως βασι-
κό κριτήριο επιλογής των προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, μία από τις επι-
κρατούσες τάσεις που παρατηρούνταν τα
τελευταία χρόνια στο κανάλι των τροφί-
μων και ποτών ήταν η πολύπλοκη σχέση

που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην ποι-
ότητα και στην τιμή, αποτέλεσμα των αν-
τίξοων οικονομικών συνθηκών των χρό-
νων της κρίσης. Τα ευρήματα της έρευ-
νας δείχνουν ότι για πρώτη φορά μετά
από πολλά χρόνια, η πλειοψηφία των κα-
ταναλωτών αγοράζει τρόφιμα με βασικό
κριτήριο ξανά την ποιότητα και δευτε-
ρευόντως τα χρήματα που δίνει. Για πρώ-
τη φορά δηλαδή η σχέση αξίας-τιμής που
απολαμβάνει ο καταναλωτής διαμορφώ-
νεται πρωτευόντως από την ποιότητα και
δευτερευόντως από την τιμή. Οι αλυσί-

δες σουπερμάρκετ, που δραστηριοποι-
ούνται στη χώρα, έχουν άλλωστε προ-
σαρμοστεί σε αυτή την τάση, προσπα-
θώντας να παρέχουν υψηλή ποιότητα για
τους πελάτες τους και μεγάλη προϊοντική
γκάμα, διαμέσου της αύξησης της ποικι-
λίας των γνωστών επωνύμων brands,
αλλά και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέ-
τας. Ταυτόχρονα, δίνουν έμφαση σε
προσφορές και προωθητικές ενέργειες,
που παρέχουν στον καταναλωτή τα εργα-
λεία για τη διαχείριση των χρημάτων που
ξοδεύει.
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Στο προσκήνιο έχει βρεθεί ξανά η
αγορά του τσίπουρου, μετά την ανα-
κοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμ-
πορίου, ότι ετοιμάζεται να προβεί σε
σωρεία ελέγχων, προκειμένου να πε-
ριοριστεί η διακίνηση των χύμα τσί-
πουρου και τσικουδιάς. Στόχος δεν εί-
ναι άλλος από το να ενισχυθεί η ελλη-
νική θέση εν όψει της κρίσιμης μάχης
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  

Οι πρώτοι, ενδεικτικοί έλεγχοι,
έδειξαν ότι δεκάδες επιχειρήσεις πω-
λούν χύμα «Τσίπουρο» και «Τσικου-
διά», σε όλο το φάσμα της αλυσίδας
διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών,

μεταξύ των άλλων και σε καταστήμα-
τα εστίασης και λιανικής πώλησης οι-
νοπνευματώδη ποτών (Κάβες).  

Το προϊόν που μπορεί να προσφέ-
ρεται αποκλειστικά και μόνο χύμα, εί-
ναι το ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ (ΔΙΗΜΕ-
ΡΩΝ) και οποιαδήποτε άλλη αναγρα-
φή ονομασίας για χύμα προϊόντα αυ-
τού του τύπου, όπως «Τσίπουρο» ή
«Τσικουδιά» (τα οποία διατίθενται
αποκλειστικά εμφιαλωμένα) στους τι-
μοκαταλόγους και στα λοιπά έγγραφα
διακίνησης και εμπορίας, απαγο-
ρεύεται. 

Τι λένε οι αποσταγματοποιοί 

Editorial
Αισιόδοξα
είναι τα μη-
νύματα που
στέλνει η
αγορά τρο-
φίμων, κα-
θώς τα τε-
λευταία
στοιχεία
δείχνουν

ότι οι Έλληνες καταναλωτές
“επιστρέφουν” μετά από μια δε-
καετία οικονομικής δυσπραγίας
στην αναζήτηση ποιοτικότερων
προϊόντων. Ο παράγων τιμή βέ-
βαια εξακολουθεί να είναι ση-
μαντικός για τα ελληνικά νοικο-
κυριά, χωρίς όμως πια να αποτε-
λεί το βασικό κριτήριο για την
επιλογή των προϊόντων.

Θύμιος Κτενίδης 
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Σύμφωνα με το Σύνδεσμο
Αποσταγματοποιών, ο φόρος εί-
ναι πολύ υψηλός και λειτουργεί
σαν κίνητρο λαθρεμπορίας από
διάφορα κυκλώματα. Έτσι, η αύ-
ξηση του ΕΦΚ στο τσίπουρο θα
επηρεάσει την αγορά και θα πλή-
ξει πρωτίστως αυτούς που τον
πληρώνουν δηλαδή τους  επίση-

μους αποσταγματοποιούς, που
είναι υπό συνεχή έλεγχο από Τε-
λωνείο, Χημείο, ΣΔΟΕ κλπ.  

Το σημαντικότερο όμως
απ’ όλα είναι ότι ενδέχεται να
υπάρξει έξαρση της αισχρο-
κέρδειας και του λαθρεμπορί-
ου μέσα από τη διακίνηση χύμα
προϊόντων. 
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Η μάχη για
το τσίπουρο 

Η παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρα-

πέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της
ΕΕ επειδή δεν εφαρμόζει τον κανονικό
συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλω-
σης σε δύο συγκεκριμένα αλκοολούχα
ποτά, το «τσίπουρο» και την«τσικουδιά».  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ,
πρέπει να εφαρμόζεται ο ίδιος συντελε-
στής ειδικού φόρου κατανάλωσης για
την αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιεί-
ται για την παραγωγή αλκοολούχων πο-
τών, εκτός εάν ισχύουν εξαιρέσεις ή πα-
ρεκκλίσεις. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν
ισχύει καμία παρέκκλιση όσον αφορά για
τσίπουρο ή τσικουδιά, για τα οποία σήμε-

ρα εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής
(50%), καθώς και εξαιρετικά μειωμένος
συντελεστής (γύρω στο 6%) όταν παρά-
γονται από τους λεγόμενους «διήμε-
ρους» αποσταγματοποιούς. 
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Μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης
αλλά και του Τέλους Επιτηδεύματος,
αρχής γενομένης, μάλιστα, από το δεύ-
τερο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, προ-
ανήγγειλε ο αρμόδιος υφυπουργός Οι-
κονομικών Α. Βεσυρόπουλος.  

“Προχωρήσαμε στη μείωση του φο-
ρολογικού συντελεστή για τις επιχειρή-
σεις από το 28% στο 24%, με προοπτική
μείωσης στο 20% το επόμενο χρονικό
διάστημα. Σε συνδυασμό με τη μείωση
του φόρου στα μερίσματα από το 10%
στο 5%, δημιουργείται ένα φιλικό και
ευνοϊκό κλίμα για την ανάπτυξη επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας μαζί με μια
σειρά άλλων μέτρων, όπως η μείωση
κατά 5% της προκαταβολής φόρου που
βεβαιώθηκε στις επιχειρήσεις”, σημεί-
ωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός σε
συνέντευξη του στο λογιστικό περιοδι-
κό Ε7, προαναγγέλλοντας ανατροπές
στις φορολογικές διαδικασίες.  

Ηλεκτρονικά βιβλία και τιμολόγια,
διασύνδεση των ταμειακών μηχανών
με το Taxis, ψηφιοποίηση της φορολο-
γίας κεφαλαίου είναι τα επόμενα βήμα-
τα, το επόμενο στοίχημα για το υπουρ-
γείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ. Στό-
χος δεν είναι μόνο να απλοποιηθούν οι

διαδικασίες για επιχειρήσεις και φυσι-
κά πρόσωπα, αλλά και να τεθούν νέες
ασφαλιστικές δικλείδες, που θα βά-
λουν στο χρονοντούλαπο της φορολο-
γικής ιστορίας τους αναχρονιστικούς
θεσμούς, όπως τα τεκμήρια διαβίω-
σης.  

Ειδικά όσον αφορά στη μείωση του
φορολογικού συντελεστή νομικών
προσώπων στο 20%, η οποία θα αφορά
στη χρήση του 2020, πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι είναι πιθανόν να προκριθεί
τελικά η μεγαλύτερη μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών  

Ανατροπές στις εκπιπτόμενες δαπάνες για τις επιχειρήσεις  
Νέο πλαίσιο για τις δαπάνες των νομι-

κών προσώπων, τέθηκε σε ισχύ, με στόχο
να καταστήσει πιο φιλικό το φορολογικό πε-
ριβάλλον για τις επιχειρήσεις.   

Σύμφωνα με το ειδικό report της KPMG
προς τους πελάτες της, ο νέος φορολογικός
νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής: 

1. Παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατό-
τητα έκπτωσης προσαυξημένης κατά 30%
της δαπάνης: 

αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απε-
ριορίστων διαδρομών Μ.Μ.Μ., 

μίσθωσης εταιρικών επιβατικών αυτοκι-
νήτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων (έως
50 g CO2/Km) και ΛΤΠΦ έως ΕΥΡΩ 40 000, 

αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας
δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης
οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων
(έως 50 g CO2/Km). 

2. Προστίθεται νέα κατηγορία μη εκπι-
πτόμενων δαπανών για δαπάνες ενοικίων
που δεν εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρο-
νικού μέσου πληρωμής  

Νέος γύρος ελαφρύνσεων για
επιχειρήσεις και επαγγελματίες 



H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε
χθες να μην ανανεώσει την έγκριση του
νεονικοτινοειδούς thiacloprid. H απόφα-
ση αυτή ελήφθη με βάση επιστημονική
συμβουλή της EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή
για την Ασφάλεια των Τροφίμων) ότι η
ουσία ενέχει κινδύνους για υγεία και το
περιβάλλον. 

Πρόκειται για το 4ο νεονικοτινοειδές,
από τα 5 των οποίων η χρήση είχε εγκρι-
θεί προγενέστερα στην ΕΕ, για το οποίο
εγκρίνεται περιορισμός χρήσης ή απαγό-
ρευση από το 2013 μέχρι σήμερα. 

Η Επίτροπος κ. Στέλλα Κυριακίδου,
αρμόδια για την Υγεία και την Ασφάλεια
των Τροφίμων, δήλωσε σχετικά: «Η επι-
στημονική συμβουλή της EFSA είναι σα-
φής: η χρήση του εν λόγω φυτοφαρμά-
κου συνδέεται με περιβαλλοντικές ανη-
συχίες, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις
του στα υπόγεια ύδατα, αλλά και στην αν-
θρώπινη υγεία και την τοξικότητα για το
αναπαραγωγικό σύστημα. Η σημερινή
απαγόρευση αποτελεί μία ακόμη σαφή
απόδειξη της δέσμευσης της Επιτροπής
να προστατεύσει την υγεία των Ευρωπαί-
ων πολιτών και του περιβάλλοντος. Από-
δειξη της προτεραιότητας αυτής είναι η
στρατηγική “από το αγρόκτημα στο πιά-

το”, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσι-
νης Συμφωνίας». Τα νεονικοτινοειδή
αποτελούν μια συνθετική μορφή νικοτί-
νης, η οποία δρα ως φυσικό εντομοκτό-
νο, στοχεύοντας τους ίδιους υποδοχείς

στο νευρικό σύστημα των εντόμων. Γι’
αυτό ακριβώς υπάρχουν έντονες ανησυ-
χίες για πιθανή έκθεση ωφέλιμων εντό-
μων όπως είναι οι μέλισσες, οι αγριομέ-
λισσες, οι βομβίνοι και οι πεταλούδες.  

Παρατείνεται το πρόγραμμα “Επιχειρηματικότητα
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” 

Ως την Παρασκευή των... ερωτευμένων, δηλαδή
ως τις 14 Φεβρουαρίου, θα μείνει ανοικτός ο κύκλος
υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στο καθεστώς
ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσε-
ων, μετά από Απόφαση του αρμόδιου υπουργού Α.
Γεωργιάδη.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος κα-
θεστώτος ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των
οποίων 145.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη
ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κό-
στους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρ-
χονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύ-
σεων και τα 5.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενί-
σχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 

Η συμμετοχή του φορέα μπορεί να γίνει είτε μέ-
σω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδό-
τηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% αυτού δεν πε-
ριέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή
παροχή 
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Η Κομισιόν απαγορεύει 
εντομοκτόνο από την αγορά της Ε.Ε. 
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Συσκέψεις για το νέο Πτωχευτικό 
Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες για το πλαίσιο που θα αντικαταστήσει

το Μάιο, το πλέγμα των ρυθμίσεων οφειλών σε τράπεζες και ιδιώτες. Αυτό
που “καίει”, πάντως, την κυβέρνηση είναι η επόμενη ημέρα για την α’ κα-
τοικία, με δεδομένη τη χαμηλή ως τώρα προσέλευση στην πλατφόρμα
προστασίας.  

Από 1/7/2019 μέχρι 10/1/2020: 
l Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 59.802 ενδιαφερόμενοι χρήστες. 
l Συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 39.689

χρήστες. 
l Έχουν υποβληθεί 1.548 αιτήσεις. 
l Έχουν δοθεί 491 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες. 
l Έχουν αποδεχθεί 172 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες. 
l Έχει εγκριθεί η Κρατική επιδότηση σε 88 πολίτες. 

Ο “Ηρακλής” 
στο τραπέζι με
τους Θεσμούς 

Μπορεί το πλαίσιο, που θα
απαλλάξει τις τράπεζες από “κόκκι-
να” δάνεια 30 δισ ευρώ, να έχει ψη-
φιστεί, ωστόσο υπάρχουν ακόμα
“αγκάθια”, που δεν επιτρέπουν την
ενεργοποίηση του “Ηρακλή”.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, πα-
ραμένει σε εκκρεμότητα το πώς θα
εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο τα
ομόλογα υψηλής εξασφάλισης (se-
nior bonds), έτσι ώστε αυτά να είναι
μηδενικού ρίσκου, καθώς η ελληνι-
κή πλευρά αρνείται κατηγορητικά
τη λύση των μετρητών, από το τα-
μειακό “μαξιλάρι” των 32 δισ ευρώ.  

Αύριο αρχίζουν οι συναντήσεις των
τεχνικών κλιμακίων με τους υπηρεσια-
κούς παράγοντες των συναρμόδιων
υπουργείων για το χρηματοπιστωτικό
σύστημα και αν μη τι άλλο το ενδιαφέρον
στρέφεται στην πορεία μείωσης των
“κόκκινων” δανείων αλλά και στη λει-
τουργία των ηλεκτρονικών πλειστηρια-
σμών.  

Αρμόδιες πηγές παρατηρούν ότι αν
και οι επισκέψεις των Θεσμών δεν
έχουν, πλέον, τη φόρτιση των προηγού-

μενων ετών, ο φάκελος των τραπεζών
εξακολουθεί να “καίει”, καθώς συνδέε-
ται άρρηκτα με την ταχύτητα ανάκαμψης
της οικονομίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πη-
γές, οι Ευρωπαίοι τεχνοκράτες θα εξετά-
σουν κατ’ αρχάς το κατά πόσο έχουν πιά-
σει τόπο οι παρατηρήσεις στην τελευταία
Έκθεση Αξιολόγησης, όσον αφορά στην
αποτελεσματικότητα (ποσοστό ολοκλη-
ρωμένων) των ηλεκτρονικών πλειστη-
ριασμών, με φόντο την ανάρτηση 4.126
προγραμμάτων ως το τέλος της χρονιάς.  

Ξεκινάνε τα τετ-α-τετ με τους
Θεσμούς για τις τράπεζες 



Amita Εξοχή από ελληνικά φρούτα
Η γνωστή σειρά ελληνικών χυμών Amita, που κυκλοφορεί στην εγ-

χώρια αγορά από την Coca-Cola Τρία Έψιλον, έχει παρουσιάσει μια
σειρά προϊόντων, με την ονομασία Amita Εξοχή, από υψηλής ποιότη-
τας ελληνικά φρούτα.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για τις γεύσεις 100% φυσικών χυμών:
l 100% Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι από πορτοκάλια Πελοποννήσου.
l 100% Φυσικός Χυμός κοκτέιλ Πορτοκάλι-Ρόδι από πορτοκάλια Πε-

λοποννήσου και ρόδια Μακεδονίας & Θεσσαλίας.
l 100% Φυσικός Χυμός Μήλο-Ροδάκινο από μήλα και ροδάκινα Μα-

κεδονίας.
Τα φρούτα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή της σειράς χυ-

μών προέρχονται από επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές της Ελλά-
δας, ενώ οι συσκευασίες είναι εμπνευσμένες από τη φυσικότητα και τα
φρούτα.

Μπύρα Amstel Kargo IPA 
από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Η μπύρα AMSTEL KARGO IPA (In-
dia Pale Ale), ένα προϊόν που διακρίνε-
ται για τα καινοτόμα χαρακτηριστικά
του, αποτελεί μια από τις πρόσφατες
προσθήκες το χαρτοφυλάκιο της Αθη-
ναϊκής Ζυθοποιίας.

Πρόκειται για ένα προϊόν, που παρά-
γεται με υψηλή τεχνογνωσία ζυθοποί-
ησης. H μέθοδος Dry Hopping, δηλαδή
η επιπλέον προσθήκη λυκίσκων στο τέ-

λος της παραγωγικής διαδικασίας, χα-
ρίζει ιδιαίτερα αρώματα στη μπύρα. Η
AMSTEL KARGΟ IPA είναι μια αρωματι-
κή Session IPA με θολή όψη που οφεί-
λεται στο γεγονός ότι είναι αφιλτράρι-
στη. Έχει πλούσιο και γεμάτο σώμα κα-
θώς και μια χαρακτηριστική πικράδα
στην επίγευση. Ο συνδυασμός τριών
διαφορετικών λυκίσκων δημιουργεί
ένα γευστικό ταξίδι με αρώματα φρού-

των και εσπεριδοειδών.
Ο τύπος μπύρας PALE ALE που ανα-

πτύχθηκε στην Αγγλία για εξαγωγή στην
Ινδία, πριν από δεκαετίες, αποτελεί μια
παγκόσμια ανερχόμενη τάση. Είναι μπύ-
ρα με έντονα αρώματα φρούτων, εσπερι-
δοειδών, βοτάνων, ανθέων και έντονη
πικράδα λόγω των διαφορετικών λυκί-
σκων που χρησιμοποιούνται κατά την πα-
ραγωγή της.
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Ηπειρώτικο Στραγγιστό γιαούρτι από τη γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη 
Ακολουθώντας τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις σε συνδυασμό με την

παράδοση, η γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου Δωδώνη επέκτεινε την οικο-
γένεια των προϊόντων της με το γιαούρτι  Δωδώνη Ηπειρώτικο Στραγγιστό
που βασίζεται σε γνήσια ηπειρώτικη συνταγή.

Πιο αναλυτικά, το Ηπειρώτικο Στραγγιστό παράγεται από 100% Ελληνι-
κό φρέσκο γάλα, αποκλειστικά από παραγωγούς της Ηπείρου,  εμπνευσμέ-
νο από την παραδοσιακή ηπειρώτικη συνταγή που κληροδότησαν οι προ-
ηγούμενες γενιές.

Πλήρες με 6% λιπαρά και ελαφρύ με 2% λιπαρά αποτελεί ένα σημαντι-
κό κομμάτι της παράδοσης της Ηπείρου που έρχεται να εκπροσωπήσει τη
γεύση της Ηπείρου.

Κυκλοφορεί σε πολυσυσκευασίες των 2 τεμαχίων (200g το καθένα).

Κεφαλογραβιέρα
Π.Ο.Π από τη 
γαλακτοβιομηχανία
Καράλης 

H γαλακτοβιομηχανία Καράλης
Α.Ε. είναι μια μεγάλη βιομηχανία
παραγωγής και εξαγωγής Κεφαλο-
γραβιέρας Π.Ο.Π, που επεξεργάζε-
ται το πρόβειο γάλα της Ηπείρου και
παράγει τα γνωστά παραδοσιακά
τυριά Ηπείρου. Δίνει έμφαση στην
υγιεινή των προϊόντων της και αντα-
ποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγο-
ράς για νόστιμα και θρεπτικά παρα-
δοσιακά προϊόντα, σε διάφορες συ-
σκευασίες. 

Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας
περιλαμβάνεται η Κεφαλογραβιέρα
Π.Ο.Π, ένα παραδοσιακό ελληνικό
σκληρό τυρί, που παρασκευάζεται
από πρόβειο γάλα και καταναλώνε-
ται κυρίως ως επιτραπέζιο. Μπορεί
να συνοδεύσει πολυάριθμες παρα-
σκευές και είναι κατάλληλο για σα-
γανάκι.

Κατόπιν συνεργασίας με την Αμερι-
κανική Γεωργική Σχολή, η γνωστή βιο-
μηχανία αλλαντικών και κρέατος «Πασ-
σιάς» λάνσαρε στην αγορά προϊόντα γα-
λοπούλας σε δύο διαφορετικούς τύ-
πους.

Αναλυτικά, στα ψυγεία των σούπερ
μάρκετ κυκλοφορούν με τη σφραγίδα
ποιότητας της Σχολής τα προϊόντα βρα-
στή και καπνιστή γαλοπούλα «Πασσιάς»,
που προέκυψαν από σχετική συμφωνία
που υπογράφηκε από τον πρόεδρο της
Σχολής Δρα. Πάνο Κανέλλη και τον πρό-
εδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της
«Πασσιάς», κ. Γιώργο Πασσιά.

Η διάθεση των δύο προϊόντων από τα
σούπερ μάρκετ λαμβάνει χώρα, με τα
στελέχη της Αμερικανικής Γεωργικής
Σχολής να συμμετέχουν στην επιλογή,
επιμόρφωση και επίβλεψη των εκτροφέ-
ων γαλόπουλων, θεσπίζοντας συγκεκρι-
μένες προδιαγραφές από την έναρξη της
εκτροφής τους μέχρι την παράδοση του
κρέατός τους στην «Πασσιάς». Επίσης,
φροντίζουν για την εφαρμογή συστημά-
των διασφάλισης ποιότητας, καθώς και
για την ταυτοποίηση των προϊόντων σε
κάθε στάδιο της παραγωγής μέσω ειδι-
κών εργαστηριακών ελέγχων.

Προϊόντα γαλοπούλας από την
αλλαντοβιομηχανία «Πασσιάς»
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Σοκολατούχο γάλα με καρύδα από τη Μεβγάλ
Στοχεύοντας κυρίως στο παιδικό καταναλωτικό κοινό, που

συνηθίζεται να επιλέγει σοκολατούχα προϊόντα, η γαλακτοβιο-
μηχανία Μεβγάλ διέθεσε στην εγχώρια αγορά ένα κωδικό γά-
λακτος με καινοτόμα στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το καινοτόμο Choco Joy,
που παράγεται από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα και υψηλής
ποιότητας κακάο, ώστε να ξεχωρίζει για την πλούσια σοκολατέ-
νια γεύση και παχύρευστη υφή του. Στο σοκολατούχο γάλα, η
Μεβγάλ πρόσθεσε και τη γεύση καρύδας, προτείνοντας μια
ακόμα επιλογή για τους καταναλωτές.

Το προϊόν είναι διαθέσιμο στα σούπερ μάρκετ και στα μι-
κρότερα σημεία λιανικής πώλησης και κυκλοφορεί σε διάφανη
φιάλη των 330ml, περιλαμβάνοντας 3,7% λιπαρά.

Ροζ λεμονάδα με
γκρέιπφρουτ
από την Έψα

Η ΕΨΑ αποτελεί μια ελληνική
εταιρεία που δραστηριοποιείται από
το 1924 στο κανάλι των αναψυκτι-
κών. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκον-
ται στην Αγριά, ένα παραθαλάσσιο
γραφικό χωριό του Πηλίου και περι-
λαμβάνουν το χώρο παραγωγής,
τις αποθήκες και τα γραφεία σε μια
έκταση 24 στρεμμάτων. Διαθέτει
δυο γραμμές παραγωγής, μια για
τις γυάλινες και τις πλαστικές φιά-
λες ΡΕΤ και μια για τα κουτιά αλου-
μινίου. Εκεί παράγονται τα γνωστά
αναψυκτικά ΕΨΑ με νέα καινοτόμα
λανσαρίσματα να διατίθενται διαρ-
κώς στην αγορά.

Ένα καινοτόμο προϊόν, που λάν-
σαρε η Έψα είναι και το αναψυκτικό
Pink Lemonade. Πρόκειται για ένα
φρουτένιο, δροσιστικό αναψυκτικό
σε ροζ χρώμα, που παράγεται από
ζουμερά ελληνικά λεμόνια και ροζ
γκρέιπφρουτ. Πρόκειται για ένα
προϊόν με χαρακτηριστική ευφάν-
ταστη εμφάνιση, που απευθύνεται
σε καταναλωτές κάθε ηλικιακής
ομάδας.

Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκο-
παραγωγών Κοζάνης ιδρύθηκε το 1971,
απαρτίζεται από 1.000 μέλη και έχει το
αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής, συ-
σκευασίας και διακίνησης του κρόκου Κο-
ζάνης. Η ίδρυση του Συνεταιρισμού δημι-
ούργησε ένα φορέα που διασφαλίζει την
ποιότητα του προϊόντος και αποφεύγεται η
νοθεία που γινόταν στο παρελθόν. Ο κρό-
κος σήμερα διατίθεται, κατά κανόνα, με τη
μορφή ευλύγιστης, χαλαρής, ελαστικής
και υγροσκοπικής μάζας από ολόκληρα
νήματα που προέρχονται από τα αποξηρα-
μένα στίγματα των λουλουδιών του Crocus
Sativus Linneaus. Παράλληλα, οι κατανα-
λωτές μπορούν να τον προμηθευτούν και
σε μορφή σκόνης ύστερα από άλεσμα των
κόκκινων νημάτων του.

Ο κρόκος είναι ένα δυναμικά, εξελισ-
σόμενο προϊόν με σημαντικές προοπτικές
στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Ο συνεται-
ρισμός Κροκοπαραγωγών έχει αποκτήσει
σύγχρονες εγκαταστάσεις, θέτει νέες αρ-
χές για την οργάνωσή του και εκπαιδεύει

το προσωπικό και τους καλλιεργητές
εφαρμόζοντας καινοτόμα προγράμματα.
Παράλληλα, σε συνεργασία με επιστημονι-
κούς φορείς αλλά και με την αμέριστη συμ-
παράσταση των τοπικών φορέων έχει θέ-
σει σημαντικούς στόχους για την προώθη-
ση του κρόκου. Τα σημαντικότερα βήματα
αφορούν στην προβολή και προώθηση του
προϊόντος με δυναμικό marketing, τη βελ-
τίωση της συσκευασίας και τη γνωστοποί-
ηση των χρήσεων του κρόκου στην εγχώ-
ρια αγορά. Μια σημαντική προοπτική είναι
η δημιουργία υποδομών που θα συμβάλ-
λουν στην επέκταση της καλλιέργειας και
άλλων αρωματικών φυτών στην περιοχή
θέτοντας έτσι νέες προοπτικές για βιολογι-
κές και αποδοτικές καλλιέργειες. Ο Αναγ-
καστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγω-
γών Κοζάνης αποτελεί πλέον μέλος στην
Πρωτοβουλία Ελλα-δικά μας, που έχει ως
στόχο την ανάδειξη του σύγχρονου ελληνι-
κού παραγωγικού και επιχειρηματικού  πο-
λιτισμού ως το μόνο βιώσιμο μοντέλο ανά-
πτυξης της εθνικής Οικονομίας.

Νέα εποχή για 
τον Κρόκο Κοζάνης


