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Η τελευταία έρευνα του
ΙΕΛΚΑ εξετάζει μια σει-
ρά από συνήθειες των

καταναλωτών που είχαν παύσει
λόγω των μέτρων περιορισμού
κυκλοφορίας αντιμετώπισης
της πανδημίας και την συμπερι-
φορά των καταναλωτών όταν
αυτές επανεκκινήσουν. Συγκε-
κριμένα, όσον αφορά στις υπη-
ρεσίες παράδοσης στο σπίτι είτε
για έτοιμο φαγητό είτε για κα-
φέ, φαίνεται ότι πρακτικά δεν
επηρεάζονται πλέον από την
πανδημία με το 53% των κατα-

ναλωτών να αγοράζει ήδη καφέ
απ' έξω και το 56% να παραγ-
γέλνει έτοιμο φαγητό με τα πο-
σοστά που δεν υιοθετούν και
δεν θα υιοθετήσουν ποτέ αυτές
τις συνήθειες να είναι 31% και
29% αντίστοιχα. Ποσοστό 34%
των καταναλωτών (1 στους 3)
θα ξεκινήσει άμεσα (μέσα στο
επόμενο δίμηνο) την συνήθεια
του φαγητού σε εστιατόριο-τα-
βέρνα, ενώ 30% αργότερα μέσα
στον χρόνο. Ένας στους τρεις
(33%) όμως δεν θα επιστρέψει
στην οργανωμένη εστίαση μέσα

στο 2021. Όσον αφορά την αγο-
ρά της λιανικής η οποία άνοιξε
με αυστηρά μέτρα την προ-
ηγούμενη Δευτέρα (την ημέρα
που ολοκληρώθηκε η συλλογή
των ερωτηματολογίων), το 21%
αγοράζει ήδη προϊόντα στα κα-
ταστήματα (κυρίως στις περιο-
χές που τα καταστήματα είναι
ανοιχτά), αλλά η πλειοψηφία
του κοινού σε ποσοστό 41% θα
τα επισκεφθεί άμεσα (μέσα στο
πρώτο δίμηνο) και το 24% αρ-
γότερα μέσα στο 2021.
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Αγορές καραντίνας θα συνεχίσουν
να κάνουν οι Έλληνες



Η εταιρεία Γιώτης αναλαμβάνει
να προσφέρει προϊόντα της στην
Κιβωτό του Κόσμου, για την
κάλυψη αναγκών διατροφής
των παιδιών που διαβιώνουν
στα εννιά σπίτια ολοήμερης
(κλειστής) φιλοξενίας, για όλο
το έτος.

Σε αυτά τα εννέα σπίτια της Κιβωτού
του Κόσμου, που βρίσκονται στην
Αττική, την Ήπειρο, τον Βόλο, τη Χίο

και την Καλαμάτα, φιλοξενούνται 230
απροστάτευτα παιδιά. «Ο Πατέρας Αντώ-
νιος και η Κιβωτός του Κόσμου προσφέ-
ρουν στα παιδιά αυτά στέγη, τροφή, εκπαί-
δευση. Κυρίως, όμως, αποβλέπουν στη
θεραπεία του τραύματος της παιδικής ψυ-
χής για να αναπτύξει κάθε παιδί την αυτο-
πεποίθησή του και μία συναισθηματικά και
πνευματικά υγιή προσωπικότητα».

Τα προϊόντα
Ανάμεσα στα προϊόντα Γιώτης που θα

προσφέρονται κάθε μήνα στην Κιβωτό του
Κόσμου για την κάλυψη βασικών αναγκών
σίτισης των παιδιών είναι Παιδικά Ροφή-
ματα, Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις, Φαρί-
να, Πουρές, Άνθος Αραβοσίτου, Ρυζόγα-
λο και άλλα Επιδόρπια.

Ο κ. Μάριος Παπαθανασίου, Εμπορι-
κός Διευθυντής της Γιώτης Α.Ε., δήλωσε
σχετικά «Η εταιρεία Γιώτης τρέφει ιδιαίτε-
ρη εκτίμηση στο έργο της Κιβωτού του Κό-
σμου και την ανεκτίμητη προσωπική προ-
σφορά του Πατέρα Αντώνιου στα παιδιά
και, γενικότερα, στην κοινωνία. Στηρίζου-
με εδώ και χρόνια το έργο αυτό και χαιρό-
μαστε ιδιαίτερα που η στήριξή μας προχω-
ρά στην ετήσια κάλυψη αναγκών των στα-
θερών δομών της Κιβωτού. Η συμμετοχή
μας σε τέτοια ανθρωπιστικά έργα αποτελεί
για εμάς τιμή. Είμαστε και θα είμαστε δί-
πλα τους, όχι μόνο με τα προϊόντα μας, αλ-

λά και με όλη μας την αγάπη».
Η παραπάνω ενέργεια αποτελεί μία

δράση του Προγράμματος Εταιρικής Κοι-
νωνικής Υπευθυνότητας της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε..

Λίγα λόγια για την “Γιώτης”
Το 1930, όταν ο Ιωάννης και η Μαρία

Γιώτη ίδρυσαν την εταιρεία, ο αρχικός
τους στόχος ήταν να προσφέρουν στα ελ-
ληνόπουλα μία καινοτόμο, δυναμωτική
τροφή με αγνά συστατικά, από καλλιέργει-
ες της ελληνικής γης. Αποτέλεσμα οι πρώ-
τες βρεφικές και παιδικές κρέμες στην Ελ-
λάδα, τα πασίγνωστα Άνθος Ορύζης ΓΙΩ-
ΤΗΣ και Άνθος Αραβοσίτου ΓΙΩΤΗΣ, τα
οποία συνέβαλαν στον περιορισμό της
παιδικής θνησιμότητας που, εκείνη την
εποχή, είχε λάβει διαστάσεις επιδημίας.
Από τότε η έννοια της καινοτομίας είναι
απόλυτα συνυφασμένη με την ιστορία της
εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ.

Έχοντας ως βασικό πυλώνα ανάπτυ-
ξής της την παρακολούθηση και διάκριση
των νέων τάσεων, η ΓΙΩΤΗΣ ανοίγει διαρ-
κώς νέους δρόμους στη διατροφή: από τη
Φαρίνα ΓΙΩΤΗΣ, το πρώτο αλεύρι που
φουσκώνει μόνο του, το Φρουί Ζελέ ΓΙΩ-
ΤΗΣ, το πρώτο επιδόρπιο στιγμής, τις
Τούρτες ΓΙΩΤΗΣ, τα πρώτα ολοκληρωμέ-
να γλυκίσματα, μέχρι την πρωτοποριακή
σειρά Sweet & Balance, την πρώτη ολο-
κληρωμένη σειρά επιδορπίων με χαμηλό
γλυκαιμικό δείκτη, κατάλληλη και για άτο-
μα με σακχαρώδη διαβήτη, η ιστορία της
αποτελείται από σημαντικές «πρωτιές» και
καινοτομίες.

Μια σειρά από συνήθειες
που υιοθετήθηκαν λόγω
της εμφάνισης της πανδη-
μίας του κορονοϊού αναμέ-
νεται να διατηρηθούν από
μεγάλες ομάδες των κατα-
ναλωτών και μετά το 2021,
σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα έρευνας του Ινστι-
τούτου Έρευνας Λιανεμπο-
ρίου Καταναλωτικών Αγα-
θών.

Θύμιος Κτενίδης 
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Νέα δωρεάν εκ-
παιδευτικά προ-
γράμματα από το
Επιμελητήριο Κυ-
κλάδων για την από-
κτηση βεβαίωσης
παρακολούθησης
για τα υγειονομικά
πρωτόκολλα σε ξε-
νοδοχειακά καταλύ-
ματα και εστιατόρια.

Η εκπαίδευση
αφορά όλες τις επι-
χειρήσεις που δρα-
στηρ ιοπο ιούντα ι
στον τομέα της δια-
μονής και της εστία-
σης στις Κυκλάδες
και παρέχεται δωρε-
άν στα ταμειακά ενή-
μερα μέλη του Επι-
μελητηρίου Κυκλά-
δων. Σε όλους τους
συμμετέχοντες θα
χορηγηθεί η απαραί-
τητη βεβαίωση πα-
ρακολούθησης.

Επιμελητήριο Κυκλάδων: Δωρεάν εκπαίδευση επιχειρήσεων 

Επιμελητήριο Ζακύνθου: Projects 
για τον πολιτισμό και τον τουρισμό 

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου ετοιμάζει projects για τον πολιτισμό, αλλά και
τον τουρισμό μέσω της γαστρονομίας.

Όπως τονίζει μεταξύ άλλων: “Εντάσσουμε στα projects τα εξαιρετικής ποι-
ότητας τοπικά προϊόντα. Το ελαιόλαδο, το κρασί, τη σταφίδα, τα τυριά μας, το
χοιρομέρι. Δημιουργούμε υπεραξία και πολλαπλασιαστές για το νησί μας”.

Οδηγός Επιχειρηματικότητας
από το Ελληνοαμερικανικό
Επιμελητήριο

Το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο,
παρουσιάζει σε ζωντανή εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί σήμερα στις 16:00 τον
Οδηγό Επιχειρηματικότητας που εξέδωσε με
χορηγό, για δεύτερη χρονιά, την Εθνική Τρά-
πεζα.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι συγγρα-
φείς του Οδηγού, ενώ θα πραγματοποιηθεί
και συζήτηση με θέμα «Επιχειρηματικές Δε-
ξιότητες & Οικοσύστημα» μεταξύ της Λίτσας
Παναγιωτοπούλου, Προέδρου της Επιτρο-
πής Εκπαίδευσης – Καινοτομίας – Επιχειρη-
ματικότητας, και της Χριστίνας Θεοφιλίδη,
Γενικής Διευθύντριας Λιανικής Τράπεζικής
και Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ της Εθνικής
Τράπεζας.

Στον οδηγό παρουσιάζονται αναλυτικά τα
στατιστικά δεδομένα του ελληνικού οικοσυ-
στήματος καινοτομίας, τα θέματα επενδύσε-
ων/χρηματοδοτήσεων, τα νομικά ζητήματα,
το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, οι δράσεις
του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και ζη-
τήματα σχετικά με το digital marketing. Επί-
σης, γνωστοί επιχειρηματίες παρουσιάζουν
μέσα από τρεις μελέτες περίπτωσης τον κα-
θοριστικό ρόλο της καινοτομίας για τις μεγά-
λες επιχειρήσεις.



Η Dom Pérignon
παρουσίασε τη νέα
συνεργασία της με τη
Lady Gaga. Στις 6
Απριλίου κυκλοφό-
ρησε μία περιο-
ρισμένη έκδοση της
φιάλης σαμπάνιας με
ένα γλυπτό της διά-
σημης Αμερικανίδας
τραγουδίστριας, που
σχεδίασε η ίδια. Μια
συνεργασία η οποία
δεν θα περιοριστεί
μόνο σε αυτό το λαν-
σάρισμα, καθώς θα
έχει διάρκεια δύο
ετών. Στην προωθη-
τική φωτογραφία
που ανέβασε η Gaga
στο Instagram απει-
κονίζεται η ίδια να
κρατάει μια ροζέ vin-
tage σαμπάνια του
2006 σε μωβ φιάλη.

Η Domino's ξεκινά την ρομποτική παράδοση πίτσας

H Lady Gaga σχεδίασε φιάλη για Dom Pérignon

Η Domino's Pizza και η Nuro, μια
startup από τη Silicon Valley, ανακοί-
νωσαν ότι θα ξεκινήσουν ρομποτική
παράδοση πίτσας στο Χιούστον αυτή
την εβδομάδα, επιδιώκοντας να αξιο-
ποιήσουν τις αυξανόμενες διαδι-
κτυακές παραγγελίες που προκα-
λούνται από την πανδημία.

Η Nuro, που ιδρύθηκε από δύο
πρώην μηχανικούς της Google το
2016, συγκέντρωσε 940 εκατομμύ-
ρια δολάρια από το SoftBank Vision
Fund και πρόσφατα εξασφάλισε ένα
άγνωστο ποσό επενδύσεων σε μετο-
χές από την Woven Capital, τον επεν-
δυτικό βραχίονα στην κινητικότητα
μιας θυγατρικής της Toyota Motor.

Με ένα μικρό όχημα χαμηλής τα-
χύτητας για μεταφορά πακέτων αντί
για άτομα, η εταιρεία που επικεντρώ-
νει στην ρομποτική έχει ξεπεράσει
άλλες αυτόνομες startups στην από-
κτηση κανονιστικών εγκρίσεων για
την ανάπτυξη οχημάτων στο δρόμο.

Η υπηρεσία παράδοσης θα ξεκι-
νήσει σε ένα κατάστημα Domino's
στο Χιούστον, με επέκταση σε «πολ-
λούς πελάτες, σε πολλές τοποθε-

σίες», ως μέρος μιας μακροπρόθε-
σμης συνεργασίας, όπως δήλωσε ο
Cosimo Leipold, επικεφαλής εταιρι-
κών σχέσεων της Nuro.

Ο Leipold είπε ότι η Nuro, η οποία
συνεργάστηκε με τους εμπόρους

λιανικής Kroger, Walmart και CVS
Health για την παράδοση ειδών παν-
τοπωλείου και συνταγών, οι εβδομα-
διαίες παραδόσεις σχεδόν τριπλα-
σιάστηκαν τους πρώτους τρεις μήνες
της πανδημίας.
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Coffee Βerry: Νέα τηλεοπτική καμπάνια
- Η φιλοσοφία του «Tasteful Living»

Η νέα καμπάνια της εταιρίας Coffee
Berry προβάλλεται από την Τρίτη
6/4/2021 στην τηλεόραση. Για τη
δημιουργία του νέου spot
συνεργάστηκαν η Coffee Berry με την
εταιρία παραγωγής Sting Production.

«Τ ο νέο τηλεοπτικό spot, διάρκειας 20s,
έχει στόχο να αναδείξει με έναν άμε-
σο τρόπο την εμπειρία Coffee Berry

και τις όμορφες στιγμές που θέλουμε να απολαμ-
βάνουν οι καταναλωτές, μέσα στα καταστήματά
μας. Μέσα από την ταινία προβάλλεται η αισθητι-
κή των καταστημάτων μας, ο όμορφος και ζεστός
χώρος που φιλοξενούνται τα άριστης ποιότητας
προϊόντα μας, και φυσικά η άψογη εξυπηρέτηση
και το ζεστό χαμόγελο που προσφέρει απλόχερα
το προσωπικό μας. Στόχος μας είναι ο καταναλω-
τής να ταυτίσει τα καταστήματά μας με τη στιγμή
της χαλάρωσης, της χαράς, της ανεμελιάς και του
διαλείμματος του. Να είμαστε εμείς το σημείο που
θα αναζητήσει για την "καλύτερη στιγμή της ημέ-
ρας του"», δήλωσαν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι
του Marketing της εταιρείας.

Το «Tasteful Living»
Χαρακτηριστικό σημείο της νέας καμπάνιας

είναι η φιλοσοφία του «Tasteful Living» που προ-

τείνει η εταιρεία Coffee Berry σαν τρόπο ζωής για
τους καταναλωτές της αλλά και για το ευρύ κοινό.
Tο «Τasteful Living» συστήνει μία ζωή με γεύση
και αρώματα γεμάτη εμπειρίες ιδανικής ισορρο-
πίας, μία καθημερινότητα που αγκαλιάζει τη σο-
φία και τον ρυθμό της φύσης, μία ζωή γεμάτη γευ-
στικές στιγμές. Μέσα από την νέα διαφήμιση, μας
προσκαλεί να τις ζήσουμε και να τις απολαύσου-
με μαζί, για να γεμίσουμε τη ζωή και τις ημέρες
μας με πολλές «καλύτερες στιγμές».

Λίγα λόγια για την εταιρεία

Με περισσότερα από 120 καταστήματα σε Ελ-
λάδα, Κύπρο και Αίγυπτο μέχρι και αυτή τη στιγ-
μή, και συμφωνίες σε εξέλιξη για τις αγορές του
εξωτερικού, η εντυπωσιακή ανάπτυξη του δι-
κτύου καταστημάτων της Coffee Berry μέσα σε
τέσσερα χρόνια μόλις χρόνια, είναι αποτέλεσμα
σκληρής δουλειάς, στρατηγικής και τεχνογνω-
σίας.

Έχοντας ταυτιστεί με τη διανομή καφέ, και με
εμπειρία και τεχνογνωσία που μετρά περισσότε-
ρα από 15 χρόνια στην παραγωγική διαδικασία
του πολύτιμου κόκκου, η εταιρεία δηλώνει ότι
“γνωρίζουμε & αγαπάμε” τον καφέ. Aς επιλέ-
γουν! Coffee Berry! Η καλύτερη στιγμή της ημέ-
ρας σου!

INFO
74 τα
καταστήματα της
στην Ελλάδα
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Επίσημα στα ΠΟΠ το Χαλούμι

Δέσμη δύο μέτρων σχετικά με μια
σημαντική κυπριακή κληρονομιά, το
Χαλούμι, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή
Επιτρπή. 

Π ρώτον, το Χαλούμι καταχωρίζεται ως
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης
(ΠΟΠ), προστατεύοντας με τον τρόπο αυ-

τόν την πολύτιμη αυτή ονομασία από την απομί-
μηση και την αντιποίηση σε ολόκληρη την ΕΕ. Μό-
νο το Χαλούμι που παράγεται στην Κύπρο σύμ-
φωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος επιτρέ-
πεται πλέον να φέρει την καταχωρισμένη ονομα-
σία, με προφανή οικονομικά οφέλη για τη νήσο. 

Η καταχώριση επιτρέπει στους παραγωγούς
αυτού του εμβληματικού κυπριακού τυριού, πα-
σίγνωστου σε όλο τον κόσμο για τη χαρακτηριστι-
κή υφή και εμφάνισή του (διπλωμένο), το οποίο
μπορεί να καταναλωθεί και ψητό ή τηγανητό, από
οποιοδήποτε μέρος της νήσου Κύπρου, να επω-
φεληθούν από το καθεστώς ΠΟΠ. 

Δεύτερον, για να διευκολυνθούν οι παραγω-
γοί της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ώστε να
μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από την
προστασία, η Επιτροπή θέσπισε ένα μέτρο που
επιτρέπει στο προϊόν ΠΟΠ να διασχίζει την Πράσι-
νη Γραμμή, υπό την προϋπόθεση ότι το τυρί και το
γάλα από το οποίο παρασκευάζεται πληρούν όλα
τα πρότυπα της ΕΕ για την υγεία των ζώων και τη
δημόσια υγεία. 

Αυτή η ιστορικής σημασίας δέσμη μέτρων
υλοποιεί την κοινή αντίληψη για το Χαλούμι/Hal-
loumi/Hellim, που επιτεύχθηκε το 2015, και θα
εφαρμοστεί προσωρινά και εν αναμονή της επα-
νένωσης της Κύπρου. 

Τα βασικά στοιχεία αυτής της δέσμης
μέτρων είναι τα ακόλουθα: 

Η ονομασία «Χαλούμι (Halloumi)/Hellim» κα-

ταχωρίζεται στο μητρώο προστατευόμενων ονο-
μασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεω-
γραφικών ενδείξεων. Μόνο το Χαλούμι/Hallou-
mi/Hellim που παράγεται στη νήσο Κύπρο και
σύμφωνα με την παραδοσιακή συνταγή μπορεί
τώρα να διατίθεται στην αγορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με αυτή την ονομασία. 

Η διενέργεια επιθεωρήσεων ΠΟΠ σε ολόκλη-
ρη την Κύπρο θα ανατεθεί σε διεθνώς διαπιστευ-
μένο οργανισμό ελέγχου. Ο οργανισμός ελέγχου
θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση της παραδο-
σιακής συνταγής από τους παραγωγούς. 

Έλεγχοι σε όλη την Κύπρο

Θα θεσπιστεί ένα λειτουργικό σύστημα που θα
διασφαλίζει τη διενέργεια αποτελεσματικών
ελέγχων για την ΠΟΠ σε ολόκληρη την Κύπρο, το
οποίο θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς η Επι-
τροπή. 

Ένα μέτρο με το οποίο αίρονται οι απαγορεύ-
σεις σχετικά με τη διακίνηση ορισμένων προϊόν-
των ζωϊκής προέλευσης στη νήσο Κύπρο, εν ανα-
μονή της επανένωσής της, και καθορίζονται οι
όροι που διέπουν τη διακίνηση των εν λόγω προ-
ϊόντων ώστε να καταστεί δυνατή η παραγωγή του
τυριού με την ονομασία «Χαλούμι» (Halloumi)
/«Hellim» (ΠΟΠ) σε ολόκληρη την Κύπρο. 

Ιδιωτικός φορέας ελέγχου θα οριστεί για τη
διενέργεια ελέγχων στις γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις και τις γαλακτοκομικές εγκαταστάσεις στην
τουρκοκυπριακή κοινότητα, ώστε να διασφαλι-
στεί ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες της ΕΕ για την
υγεία και την υγιεινή. Μόνο το Χαλούμι/Hallou-
mi/Hellim που πληροί όλα τα υγειονομικά πρότυ-
πα της ΕΕ μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εμπορι-
κών συναλλαγών εκατέρωθεν της Πράσινης
Γραμμής. 

INFO
Από το 1571 
είναι το χαλούμι
γνωστό 
στην Κύπρο
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Η Galaxy-Μαβίδου & Υιοι ΟΕ με σύγχρονο μηχα-
νολογικό εξοπλισμό, με υιοθέτηση συνθηκών υγιει-
νής και ασφάλειας στο χώρο παραγωγής και ακο-
λουθώντας τις εξελίξεις της αγοράς παράγει και
προωθεί προϊόντα ποιοτικά και ανταγωνιστικά. Στη
γκάμα της περιλαμβάνονται ξύδι από σταφύλι, Ξύδι
από μήλα, Ξύδι Βαλσαμικό, Χυμός λεμονιού και Le-
mon Dressing που συμπληρώνουν ιδανικά κάθε φα-
γητό είτε της παραδοσιακής ή της σύγχρονης κουζί-
νας. Το βαλσαμικό ξύδι που παράγει με την ιδιαίτερη
επίγευση και τα έντονα αρωματικά χαρακτηριστικά
κλείνει μέσα του την πείρα και την γνώση της εταιρεί-
ας για τα προϊόντα που φτιάχνει. Η κρέμα βαλσαμι-
κού ξυδιού με την πλούσια υφή της, είναι ιδανική για
μαρινάρισμα και ως συστατικό σε συνταγές με κοτό-
πουλο, ψάρι, λαχανικά και κρέας. Συνοδεύει αρμο-
νικά σαλάτες, σούπες, τυρί, κρέμα, γιαούρτι, παγω-
τό. Εκτός από το ξύδι, ο χυμός λεμονιού από συμπυ-
κνωμένο χυμό που παράγεται από λεμόνια της Πε-
λοποννήσου, ντύνει με την χαρακτηριστική ένταση
και άρωμα του φρεσκοκομμένου λεμονιού όλα τα
φαγητά. Η σάλτσα λεμονιού (Lemon Dressing), απο-
τελεί την οικονομική και δημοφιλή επιλογή για γεύ-
ση και οξύτητα λεμονιού σε όλα τα φαγητά.

Τονοσαλάτα Trata Mexicana

Προϊόντα ξυδιού από τη Galaxy

Η τονοσαλάτα Trata Mexicana
είναι ένα προϊόν με επιλεγμένα λα-
χανικά, που δένουν άριστα με την
γεύση του τόνου, όπως φασόλια,
καλαμπόκι, καρότο, πράσινες και
κόκκινες πιπεριές. Έτσι δημιουρ-
γείται ένα νόστιμο και θρεπτικό
προϊόν ιδανικό για μεζέ ή κυρίως
γεύμα. Η εταιρεία επιλέγει και προ-
μηθεύεται τον τόνο, καθαρισμένο
και προ βρασμένο, από επιλεγμέ-
νους προμηθευτές και αφού περά-
σει από τους απαραίτητους ποιοτι-
κούς ελέγχους, τον τοποθετεί στις
κονσέρβες. Για τις τονοσαλάτες
Trata, χρησιμοποιούνται ψάρια που
αλιεύονται γύρω από την περιοχή
του Ισημερινού από προσεκτικά
επιλεγμένους προμηθευτές που
πληρούν τις αυστηρές προδιαγρα-
φές ποιότητας μετά από επιτόπιες
επιθεωρήσεις αξιολόγησης της
εταιρείας. Το προϊόν Trata Mexica-
na είναι διαθέσιμο στα ράφια των
σούπερ μάρκετ και σε μικρότερα
καταστήματα πώλησης τροφίμων
σε συσκευασία των 2 τεμαχίων.



Ένα νέο προϊόν λάνσαρε πρόσφατα
στην αγορά η γνωστή βιομηχανία Γιώτης,
που είναι κατάλληλο για παρασκευές στο
σπίτι. Απολαύστε την ξεχωριστή γεύση και
δομή που δίνει το προζύμι στις δημιουρ-
γίες σας, με τη νέα Μαγιά με Προζύμι ΓΙΩ-
ΤΗΣ! Η ιδανική επιλογή για την παρα-
σκευή χωριάτικου ψωμιού με παραδοσια-
κή γεύση και εμφάνιση, που διατηρείται
φρέσκο περισσότερες ημέρες. Ετοιμάστε
λαχταριστά παραδοσιακά αρτοσκευάσμα-
τα, όπως τυρόψωμο, ελαιόψωμο, τυρόπι-
τα Σκοπέλου και παξιμάδια τύπου Κυθή-
ρων. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε
βάση πίτσας και πεϊνιρλί, brioche και fo-
caccia, πάντα με τη μοναδική γεύση του
προζυμιού. Δε χρειάζεται διάλυση σε νε-
ρό, απλά την ανακατεύετε απευθείας στο
αλεύρι.Η Γιωτης διαθέτει ένα ολοκληρω-
μένο στρατηγικό χαρτοφυλάκιο με περισ-
σότερους από 300 κύριους κωδικούς
πρωτοποριακών προϊόντων, συνώνυμων
της ποιότητας, της ασφάλειας, της νοστι-
μιάς και ευκολίας στη χρήση που καλύ-
πτουν τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνι-
κής οικογένειας.

Σοκοφρέτα Cream για επαγγελματική χρήση

Νέα Μαγιά με Προζύμι ΓΙΩΤΗΣ

Η ΙΟΝ διαθέτει μια μεγάλη
ποικιλία σε καταναλωτικά προ-
ϊόντα σοκολάτας, αλλά και σε
προϊόντα για ζαχαροπλαστική
χρήση, όπως οι επαγγελματικές
κουβερτούρες και άλλες πρώ-
τες ύλες. Με ένα εκτεταμένο δί-
κτυο διανομής και με την αμέρι-
στη αφοσίωση των άρτια εκπαι-
δευμένων και έμπειρων πωλη-
τών, η εταιρεία καλύπτει καθη-
μερινά και άμεσα τις ανάγκες
του σύγχρονου επαγγελματία,
που αναζητά ποιοτικά προϊόντα
για τη λειτουργία της επιχείρη-
σής του. Στο χαρτοφυλάκιο της
εταιρείας περιλαμβάνεται και το
προϊόν ΣοκοφρέταCream σε
συσκευασία των 5 κιλών. Όλα
τα συστατικά της Σοκοφρέτα
(σοκολάτα γάλακτος, κακάο,
βάφλα) τώρα σε μορφή κρέμας,
ώστε να μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί εύκολα και απλά από τον
επαγγελματία που θέλει να
προσδώσει στα προϊόντα του τη
μοναδική και αγαπημένη γεύση
της.
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Η Pescanova φέρνει μια ακόμη
προϊοντική πρωτοπορία στο τραπέζι,
με τα Peskitos Μπακαλιάρου Pesca-
nova. Είχατε ξαναδεί μπακαλιάρο με
παιχνιδιάρικα σχέδια από τον βυθό;
Ούτε και τα παιδιά σας! Είναι ο νέος
και έξυπνος τρόπος της Pescanova
να προκαλέσει το ενδιαφέρον των
παιδιών για τον θαλάσσιο κόσμο,
βοηθώντας τους μικρούς της φίλους
να αγαπήσουν το ψάρι και να απο-
λαύσουν τα οφέλη του.Χωρίς συντη-
ρητικά, τεχνητές χρωστικές και με χα-
μηλά σάκχαρα, είναι ο μπακαλιάρος
που εμπιστεύονται οι γονείς και θα
αγαπήσουν και οι πιο «δύσκολοι» μι-
κροί ουρανίσκοι.Τραγανά από έξω
και τρυφερά μέσα, τα Peskitos, ετοι-
μάζονται μέσα σε λίγα λεπτά, προ-
σφέροντας χαρά και απόλαυση, με
την υψηλή διατροφική αξία του μπα-
καλιάρου, στους μικρούς μας φί-
λους. Το προϊόν κυκλοφορεί σε συ-
σκευασία των 320 γραμμαρίων.

Peskitos Μπακαλιάρου Pescanova

Μπίρα Odyssey Calypso’s Desire
Η Ελληνική Ζυθοποι-

ία Αταλάντης, με στόχο
να προσφέρει στους λά-
τρεις της μπίρας ακόμα
περισσότερες στιγμές
απόλαυσης και να τους
οδηγήσει σε νέους γα-
στρονομικούς ορίζον-
τες, δημιούργησε την
OdysseyCalypso’sDesi-
re.Αντλώντας έμπνευση
από την «Καλυψώ», που
κρατούσε στο νησί της
τον Οδυσσέα για επτά
χρόνια για να τον κάνει
αθάνατο σύζυγό
της,έφερε στο προσκή-
νιο την OdysseyDarkCa-
lypso’sDesire. Πρόκει-
ται για μια μπίρα απαλή,
βελούδινη με σκούρο
καστανό χρώμα, έντονα
αρώματα, πλούσιο κρε-
μώδη αφρό και φρουτώ-
δη γεύση. Κυκλοφορεί
σε συσκευασία των
330ml.

Ριγανάτο Παξιμάδι με Ντομάτα
«Γεννά την παράδοση»

Το Ριγανάτο Παξιμάδι με Ντομάτα της σει-
ράς «Γεννά την παράδοση» παράγεται από
αλεύρι σταρένιο, μαγιά, αποξηραμένη ρίγα-
νη, ντομάτα, αλάτι και λάδι. Πρόκειται για ένα
παξιμάδι λαδιού τύπου Κυθήρων με ντομάτα
και ρίγανη, που τρώγεται σαν σνακ όλες τις
ώρες της ημέρας. Είναι διαθέσιμο σε συ-
σκευασία των 350 γραμμαρίων από την εται-
ρεία «Γεννά την Παράδοση» που δραστηριο-
ποιείται στο χώρο των τροφίμων από το
2000, προσφέροντας ποιοτικά παραδοσιακά
προϊόντα με βάση την Κρήτη, αλλά και επι-
λεγμένα προϊόντα από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Πήρε το όνομα μας από τον τόπο καταγωγής
της, το χωριό Γέννα, που βρίσκεται στο Ρέθυ-
μνο, στην επαρχία Αμαρίου.
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