


Σύντομα στην Ελλάδα το 
“σούπερ μάρκετ των φτωχών”

Ραγδαίες ανακατατάξεις έχουν ση-
μειωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα
στο εγχώριο λιανεμπόριο τροφίμων, κα-
θώς οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρ-
κετ διεκδικούν μεγαλύτερα μερίδια του
τζίρου με διαρκείς αλλαγές στα καταστή-
ματα και τον τρόπο λειτουργίας τους. Αρ-
κετές είναι οι αλλαγές που έχουν προκύ-
ψει μετά την εξαγορά του δικτύου της
Μαρινόπουλος από τις Υπεραγορές
Τροφίμων Σκλαβενίτης, την ενσωμάτω-
ση του Βερόπουλου από τον όμιλο Παν-
τελιάδη αλλά και την κάθοδο του Μα-

σούτη στην Αττική, που πραγματοποι-
ήθηκε με την απόκτηση της Προμηθευτι-
κής.

Οι μεταβολές όμως στη “σκακιέρα”
του κλάδου φαίνεται πως δεν έχουν τε-
λειώσει, αφού μια νέα είσοδος στην αγο-
ρά είναι “προ των πυλών”. Σύμφωνα με
δημοσίευμα των Financial Times, η βρε-
τανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Pound-
land, γνωστή και ως “σούπερ μάρκετ
των φτωχών” πρόκειται να εισέλθει σύν-
τομα στην Ελλάδα. Η Poundland διαθέ-
τει 347 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασί-

λειο και παρουσίασε γρήγορη ανάπτυξη,
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης των τε-
λευταίων ετών. Τα Poundland αποτε-
λούν τα πιο φθηνά σούπερ μάρκετ στην
Αγγλία, όπου μπορεί να βρει κανείς προ-
σφορές αλλά και μεγάλες συσκευασίες
επώνυμων προϊόντων. Η εταιρεία έχει
εκδηλώσει ενδιαφέρον για επέκταση
στην Ελλάδα και την Ιταλία και αναμένε-
ται στη χώρα μας μέχρι το 2024. Σύμφω-
να με πληροφορίες της αγοράς, βρίσκε-
ται σε αναζήτηση κατάλληλων χώρων
για στέγαση των καταστημάτων.
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Σε... αναμμένα κάρβουνα κάθονται
περίπου 4,2 εκατομμύρια φυσικά πρό-
σωπα κι επιχειρήσεις, που έχουν εκκρε-
μότητες με την εφορία, καθώς αν κι έχει
ψηφιστεί η νέα πάγια ρύθμιση οφειλών,
ούτε η σχετική Απόφαση έχει υπογραφεί
ούτε η πλατφόρμα του Taxisnet είναι
ακόμα διαθέσιμη.  

Η ανησυχία των οφειλετών του Δη-
μοσίου γίνεται ακόμα μεγαλύτερη λόγω
του ότι όποιος έχει υπαχθεί στις 120 δό-
σεις, θα πρέπει να εκπληρώνει εντός δι-
μήνου και τις τρέχουσες φορολογικές
υποχρεώσεις, αλλιώς χάνει την αποκα-
λούμενη “ρύθμιση της τελευταίας ευκαι-
ρίας”. Όσοι έχουν τέτοιες ανησυχίες
μπορούν, πλέον, να κοιμούνται πιο ήσυ-
χοι, καθώς από το υπουργείο Οικονομι-
κών διαβεβαιώνουν ότι όποιοι μπουν
στις 12 δόσεις, θα μπορέσουν στη συνέ-

χεια να μεταπηδήσουν στις 24 δόσεις της
νέας ρύθμισης.  Τη δέσμευση αυτή ανέ-
λαβε ο αρμόδιος υφυπουργός Α. Βεσυ-
ρόπουλος, στη συνάντηση του με αντι-
προσωπεία του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Αθηνών, εκτιμώντας, μάλιστα,
ότι η πλατφόρμα θα μπορέσει να ανοίξει
νωρίτερα από τις εκτιμήσεις, ενδεχομέ-
νως μέσα στον επόμενο μήνα.  

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία της ΑΑΔΕ, το ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία διαμορφώνεται συ-
νολικά στα 105,4 δισεκατομμύρια ευρώ,
αλλά τα αρρύθμιστα και εισπράξιμα υπο-
λογίζονται σε περίπου 80 δισ ευρώ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο αριθμός των
οφειλετών ανέβηκε, παρά την αθρόα
υπαγωγή στις 120 δόσεις, ενώ έγιναν νέ-
ες κατασχέσεις σε 9.379 φορολογούμε-
νους το Νοέμβριο. 

Αγώνας δρόμου για το νέο Πτωχευτικό 

Editorial
Το κανάλι
των σούπερ
μάρκετ χα-
ρακτηρίζε-
ται από έν-
τονο αντα-
γωνισμό και
συνεχείς
ανακατατά-

ξεις. Αφ’ ενός οι εγχώριοι παί-
κτες προβαίνουν σε συνεχείς
επενδύσεις, προκειμένου να
προσελκύσουν στα καταστήματα
τις νεότερες γενιές και αφ’ ετέ-
ρου νέοι παίκτες από το εξωτερι-
κό διεκδικούν με την επέκτασή
τους στη χώρα μερίδιο από τα
κέρδη.

Θύμιος Κτενίδης 
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Χρονικό περιθώριο 3 μηνών
έχουν τα συναρμόδια υπουργεία και
οι υπηρεσίες, προκειμένου να ενερ-
γοποιήσουν τον αποκαλούμενο νέο
Πτωχευτικό, δηλαδή την “ομπρέλα”
υπό την οποία θα μπορούν να καλυ-
φθούν άπαντες όσοι έχουν χρέη σε
τράπεζες, σε ιδιώτες, στο Δημόσιο,
στα ασφαλιστικά ταμεία.  

Όπως σημειώνουν αρμόδιοι πα-

ράγοντες, η πρόκληση δεν περιορί-
ζεται στο νομοθετικό πεδίο, δηλαδή
στις διατάξεις νόμου, αλλά κυρίως
στο εφαρμοστικό κομμάτι, καθώς
στο τέλος Απριλίου θα πρέπει να
έχουν εκδοθεί όλες οι αναγκαίες
εγκύκλιοι και πάνω απ’ όλα να είναι
λειτουργική η ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα, η οποία θα υποδέχεται τις
αιτήσεις.  

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΟΦΙΜΩΝ
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Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών
για την ανάπτυξη παγκοσμίως, με ό,τι
μπορεί να συνεπάγεται αυτό για τις προ-
οπτικές και της ελληνικής οικονομίας,
ειδικά στο πεδίο των εξαγωγών.  

Κατά το 2020, η παγκόσμια οικονομι-
κή ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί κα-
τά 3,4% σε σύγκριση με τον μακροπρό-
θεσμο μέσο όρο του 3,8% ανά έτος που
σημειώνεται από την αρχή του 21ου αι-
ώνα, σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις
της μελέτης Global Economy Watch της
PwC.  

Η PwC προβλέπει ότι το 2020 θα εί-
ναι η χρονιά του «slowbalisation», της
επιβράδυνσης δηλαδή της παγκόσμιας
οικονομίας, με τις εμπορικές εντάσεις να
συνεχίζουν να δημιουργούν εμπόδια
στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες
και την περαιτέρω ολοκλήρωση της παγ-
κόσμιας οικονομίας. 

Ωστόσο, βάσει των σχετικών εκτιμή-
σεων που αποτυπώνονται στη μελέτη, οι
υπηρεσίες θα συνεχίσουν να αποτελούν
το ισχυρό σημείο για το παγκόσμιο εμπό-
ριο, με τη συνολική παγκόσμια αξία εξα-
γωγής υπηρεσιών να εκτιμάται στο ρε-
κόρ των 7 τρισ. δολαρίων το 2020. Οι
ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέ-
πεται να παραμείνουν οι κορυφαίοι εξα-
γωγείς υπηρεσιών, αν και η Κίνα αναμέ-
νεται να ξεπεράσει τη Γαλλία, καταλαμ-

βάνοντας την τέταρτη θέση κατά τη διάρ-
κεια του έτους. 

Επιπλέον, εκτιμάται η συνέχιση της
δημιουργίας θέσεων στις χώρες G7, αγ-

γίζοντας τα 2 εκατομμύρια, εκ των οποί-
ων τέσσερις στις πέντε αφορούν στις
ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ια-
πωνία. 

Πανευρωπαϊκή συζήτηση για τους κατώτατους μισθούς 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κήρυξε την

έναρξη του πρώτου σταδίου της διαβούλευ-
σης με τους κοινωνικούς εταίρους - τις επι-
χειρήσεις και τις συνδικαλιστικές ενώσεις -
σχετικά με το θέμα των δίκαιων κατώτατων
μισθών για τους εργαζομένους στην ΕΕ. 

«Η εργασιακή ζωή εκατομμυρίων Ευρω-
παίων θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Πρέ-
πει να αναλάβουμε δράση ώστε να επιτρέ-
ψουμε στο μελλοντικό εργατικό δυναμικό
να ακμάσει. Η καινοτόμος και χωρίς απο-
κλεισμούς κοινωνική οικονομία της αγοράς
στην Ευρώπη πρέπει να είναι στην υπηρεσία
του ανθρώπου: πρέπει να εξασφαλίζει ποι-
οτικές θέσεις εργασίας που να συνοδεύον-
ται από τις κατάλληλες αποδοχές. Κανένα
κράτος μέλος, καμία περιφέρεια, κανένας
εργαζόμενος δεν πρέπει να μείνει πίσω»,
δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος Ν. Σμιτ 

Η Κομισιόν ξεκαθαρίζε, πάντως, ότι δεν
θα υπάρξει ενιαίος κατώτατος μισθός για
όλους. 

“Σκιές” στην παγκόσμια ανάπτυξη 
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Υψηλές αποδόσεις για τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια 
Μεταξύ των Α/Κ που επενδύουν σε ελληνικά ομό-

λογα και μετοχές, το Alpha Ελληνικό Ομολογιακό
Classic (+34,5%) και το Alpha Ελληνικό Μικτό Classic
(+38,9%) κατατάσσονται στα κορυφαία Α/Κ της κατη-
γορίας τους το 2019, διατηρώντας επίσης την υπερο-
χή τους σε ορίζοντα τριετίας και πενταετίας.  

Εξίσου σημαντική είναι η διάκριση για το Alpha Ελ-
ληνικών Εταιρικών Ομολόγων Classic (11,3%) που
ξεχωρίζει στην πρώτη θέση ανάμεσα σε Α/Κ αντίστοι-
χης επενδυτικής πολιτικής. Yψηλές αποδόσεις πέτυ-
χαν επίσης τα Α/Κ, Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχι-
κό Classic (+43,9%) και Alpha Επιθετικής Στρατηγι-
κής Ελληνικό Μετοχικό Classic (+42,4%). 

Εντυπωσιακή 
αύξηση 
παραγωγής 
ασφαλίστρων 
για την 
Ευρωπαϊκή Πίστη 
Αύξηση 11,2% σε σχέση με το
2018, κατέγραψαν τα Καθαρά
Ασφάλιστρα πλέον Δικαιωμά-
των Συμβολαίων της Ευρωπαϊ-
κής Πίστης και διαμορφώθηκαν
στα 212,4 εκ. Ευρώ.  

Στα Καθαρά Ασφάλιστρα Συμ-
βολαίων Ζωής καταγράφηκε
αύξηση κατά 28,5% στα 64 εκ.
ευρώ από 49,8 εκ. ευρώ το
2018, στα Καθαρά Ασφάλιστρα
Συμβολαίων Αυτοκινήτων κατά
4,9% στα 105,5 εκ. ευρώ, έναντι
100,6 εκ. Ευρώ, στα Καθαρά
Ασφάλιστρα Συμβολαίων Γενι-
κών Κλάδων κατά 5,4% στα
42,8 εκ. ευρώ, έναντι 40,6 εκ.
ευρώ το 2018. 

“No news, good news”, λένε οι Αγ-
γοσάξωνες και μάλλον αυτό το ρητό ται-
ριάζει γάντι στην περίπτωση της αξιολό-
γησης των ευρωπαϊκών τραπεζών από
τη Citi.  

Η Citigroup παραμένει αρνητική για
τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο συνολι-
κά, επισημαίνοντας ότι με τις χαμηλές
αποδόσεις των ομολόγων και την επι-
βράδυνση των οικονομιών τους, είναι πι-
θανόν να δεχθούν επιπρόσθετη πίεση
στα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Τι πα-
ρατηρεί για το εγχώριο τραπεζικό σύστη-

μα; Διατηρεί την ουδέτερη σύστασή της
κι αυτό σύμφωνα με αναλυτές είναι μάλ-
λον καλό. 

Παρότι σε άλλα reports φαίνεται να
“βλέπει” περαιτέρω μείωση των αποδό-
σεων των ελληνικών ομολόγων, η Citi
δεν θέτει νέες τιμές-στόχους για τις εγ-
χώριες τραπεζικές μετοχές. Θεωρητικά
αυτή η εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε
θετική επανατιμολόγηση των τίτλων που
κατέχουν οι τράπεζες και φθηνότερο κό-
στος κεφαλαίων. 

Στάση αναμονής από τη Citi
για τις ελληνικές τράπεζες 
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Πλαφόν 48 ωρών στις υπερωρίες βιομηχανιών- βιοτεχνιών 
Σύμφωνα με Απόφαση του υπουργείου Εργασίας, για τις

επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμε-
νες ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης
απουσίας εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί, για την κάλυ-
ψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό
διάστημα μέχρι πέντε ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχολη-
θούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις ώρες την ημέρα, εργαζόμε-
νοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με κατα-
χώρηση της υπερωριακής εργασίας.  

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των αρτο-
ποιείων, των αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων πλην βαριάς βιο-
μηχανίας, των επιχειρήσεων όπου οι διατάξεις «περί οκταώ-
ρου» επεκτάθηκαν με αυτοτελείς ρυθμίσεις.

Επιβαρύνσεις 
στη Βιομηχανία 

Αύξηση 4% στις τιμές εισαγω-
γής κατέγραψε η Στατιστική Αρχή
και μάλιστα πριν πάρουν τον ανή-
φορο οι τιμές των καυσίμων, μετά
την κρίση ΗΠΑ- Ιράν.  

Η σχετική αύξηση αποδίδεται
κατά κύριο λόγο στην αύξηση κατά
6,7% στις τιμές πετρελαίου- φυσι-
κού αερίου, ενώ διόλου ευκατα-
φρόνητη (3,9%) είναι η αύξηση
στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
η οποία εν μέρει οφείλεται στις ανα-
προσαρμογές των τιμολογίων από
τις αρχές του Φθινοπώρου.  

Σημαντική αύξηση 1% σε ετήσια
βάση καταγράφεται και στη βιομη-
χανία τροφίμων.   

Μεγάλη αύξηση καταγράφηκε το Δε-
κέμβριο στις πωλήσεις επιβατηγών Ι.Χ.
και συγκεκριμένα κατά 23,5%, όταν στον
αντίστοιχο μήνα του 2018 η αύξηση ήταν
4,2%.  

Σύμφωνα με παράγοντες της εγχώ-
ριας αγοράς αυτοκινήτων, η εντυπωσια-
κή αύξηση μπορεί να αποδοθεί κατά κύ-
ριο λόγο στο ότι από φέτος ισχύει η Οδη-
γία για το διαφορετικό πρότυπο μέτρη-
σης ρύπων (WLTP) κι έτσι “έτρεξαν” οι
ταξινομήσεις στο τέλος του 2019. Ωστό-
σο, από το καλοκαίρι παρατηρείται αύξη-

ση πωλήσεων, λόγω βελτίωσης του κα-
ταναλωτικού κλίματος.  

Οι αγορές γίνονται κυρίως με μετρη-
τά, αλλά σιγά- σιγά μπαίνουν στο παιχνίδι
της χρηματοδότησης και οι τράπεζες,
ενώ η τάση παραμένει για απόκτηση μι-
κρού και μεσαίου κυβισμού Ι.Χ. 

Οι καταναλωτές προτιμούν βενζινο-
κίνητα 1) γιατί το πετρέλαιο έχει όφελος
κυρίως στα μεγάλα Ι.Χ. (ροπή) 2) γιατί
υπάρχει φόβος απαγορεύσεων για την
πετρελαιοκίνηση εντός πόλεων 

Ενισχύεται 
η καταναλωτική 
εμπιστοσύνη  



Παραδοσιακά τυριά από την Ήπειρο σε όλο τον κόσμο 
Το 1970 ξεκίνησε η παραγωγή της κεφαλογραβιέρας, προϊόν που αποτέλεσε το

“εισιτήριο” για την επέκταση των δραστηριοτήτων της βιομηχανίας Καράλης στις διε-
θνείς αγορές του εξωτερικού. Σήμερα η επιχείρηση συνεργάζεται με 2.000 παραγω-
γούς από την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία και το τυροκομείο μπορεί να επεξεργα-
στεί 130-140 τόνους γάλα σε ημερήσια βάση για την παραγωγή των παραδοσιακών
τυριών της Ηπείρου. Περίπου 45% της συνολικής παραγωγής εξάγεται κυρίως σε
Αμερική, Καναδά και Αυστραλία, σε χώρες της Ε.Ε. αλλά και το Χονγκ Κονγκ, ενώ το
υπόλοιπο 55% διοχετεύεται στην εγχώρια αγορά.

Χρονιά σταθμός στην ιστορία της γαλακτοβιομηχανίας ήταν το 1998. Κατά τη διάρ-
κεια του έτους, η εταιρεία απέκτησε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 5.000 τ.μ στη
Φιλοθέη της Άρτας, τις οποίες επισκέφθηκε πρόσφατα και το produtsgreek.com (φω-
τό). Η εταιρεία Καράλης αποτελεί έναν από τους “στυλοβάτες” για την οικονομία της
Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ παράλληλα βελτιώνει συνεχώς την υγιεινή
των προϊόντων της και είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση της
αγοράς για παραδοσιακά, υψηλής ποιότητας προϊόντα. 

Καράλης: “Σαρώνει” στο εξωτερικό με
κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ

Η γαλακτοβιομηχανία Καράλης, με
έδρα την Άρτα, αποτελεί έναν από τους
μεγαλύτερους εξαγωγείς ελληνικής κε-
φαλογραβιέρας ΠΟΠ στη χώρα με ετήσι-
ους τζίρους εκατομμυρίων και συνεργα-
σίες στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστρα-
λία και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβά-
νεται ένα ευρύ φάσμα τυριών, όπως η
φέτα, η γραβιέρα, το κεφαλοτύρι, αλλά

και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως
το γιαούρτι, το γαλοτύρι και το φρέσκο
πρόβειο βούτυρο. 

Η ανάπτυξη της εταιρείας συνδέεται
σε μεγάλο βαθμό με τη φυσιογνωμία του
Κωνσταντίνου Καράλη, ο οποίος κατόρ-
θωσε να εξελίξει το μικρό τυροκομείο
του πατέρα του σε μια από τις σημαντικό-
τερες ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες και
να κάνει γνωστά τα τυριά της Ηπείρου σε

όλο τον κόσμο. Τυροκόμος δεύτερης γε-
νιάς ο ίδιος, συνέχισε την παράδοση του
πατέρα του, μεταφέροντας αρχικά το
1969 την έδρα της επιχείρησης στην Πέ-
τρα της Πρέβεζας. Στη συνέχεια άρχισε
να παράγει αποκλειστικά κεφαλοτύρι
αξιοποιώντας το πρόβειο γάλα των κτη-
νοτρόφων, που δραστηριοποιούνταν στα
γύρω χωριά. 

6

Ο Θύμιος Κτενίδης και το productsgreek στις υπερσύγ-
χρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας Καράλης
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Μπάρμπα Στάθης: Νέα προϊόντα
ζυμαρικών με λαχανικά

Τη σειρά «Ζυμαρικά με λα-
χανικά» λάνσαρε πρόσφατα
στην αγορά η γνωστή εταιρεία
κατεψυγμένων τροφίμων
Μπάρμπα Στάθης, πραγματο-
ποιώντας “άνοιγμα” σε νέες
καηγορίες προϊόντων.

Πρόκειται για επιλεγμένα,
ελληνικά ζυμαρικά, που συνο-
δεύονται από λαχανικά και είναι
διαθέσιμα σε σούπερ μάρκετ και

μικρότερα σημεία λιανικής σε 5
διαφορετικούς συνδυασμούς
υψηλής διατροφικής αξίας:
l Βίδες με μανιτάρια και καρότο
l Πένες με αρακά και κολοκυ-

θάκι
l Πένες με σπανάκι
l Κριθαράκι με μανιτάρια
l Κριθαράκι με πιπεριές και

ντομάτα

Κρέμες Βιτάμ για
μαγειρική και 
ζαχαροπλαστική
Με 2 προ-
ϊόντα εμ-
πλουτίστηκε
η σειρά προ-
ϊόντων της
Βιτάμ, κα-
θώς κυκλο-
φόρησαν
στα σούπερ
μάρκετ οι
κρέμες Βι-
τάμ Creme-
fine, που
ακολουθούν
τη σύγχρονη
τάση για
προϊόντα
που δίνουν γεύση στο φαγητό, χω-
ρίς όμως να περιέχουν πολλά λιπα-
ρών.
Αναλυτικά, πρόκειται για τις κρέμες
Βιτάμ Cremefine σε 2 τύπους:
Για ζαχαροπλαστική: Χρησιμοποιεί-
ται η κρέμα Βιτάμ Cremefine με
30% λιπαρά, όπως μία κρέμα ζαχα-
ροπλαστικής. Είναι κατάλληλη, για
να δένει τις σάλτσες και να δίνει πυ-
κνή υφή. Το συγκεκριμένο προϊόν
δεν περιέχει γλουτένη.
Για μαγειρική: Η κρέμα Βιτάμ cre-
mefine με 15% λιπαρά λειτουργεί
ακριβώς όπως μία κρέμα μαγειρι-
κής, είναι πλούσια και κρεμώδης
και αποτελεί μία ελαφριά επιλογή.

Με το κανάλι το σνακ να ακολουθεί
συνεχώς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης,
οι εγχώριες βιομηχανίες παρουσιάζουν
διαρκώς νέες γευστικές προτάσεις για
τους καταναλωτές. Σε αυτό το πλαίσιο, η
Elite επέκτεινε τη σειρά των Crackers
Μεσογειακά.

Η οικογένεια των Elite Crackers Με-
σογειακά έχει μεγαλώσει με την προ-
σθήκη του κωδικού Σπανάκι και Άνηθο,
που συνδυάζει σπανάκι, άνηθο και ποικι-
λία μυρωδικών.

Με την διεύρυνση της γκάμας των
Elite Crackers Μεσογειακά, μεγαλώνει η
ποικιλία των επιλογών που προσφέρει η

Elite για ένα σνακ κατάλληλο για κάθε
στιγμή της ημέρας. Τα Elite Crackers
Μεσογειακά αποτελούν δημιουργία της
Elbisco, με στόχο να ικανοποιήσει το
σύγχρονο απαιτητικό καταναλωτή με
καινοτόμες γευστικές προτάσεις.

Τα Elite Crackers με εξαιρετικό παρ-
θένο ελαιόλαδο είναι διαθέσιμα στους
γευστικούς συνδυασμούς:
l Ντομάτα & Βασιλικός
l Ρίγανη & Γεύση Φέτας
l Φυσική Γεύση με Σουσάμι
l Γραβιέρα, Μέλι & Μαύρο Σουσάμι

Elite Crackers Μεσογειακά
από την Elbisco
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Πίνδος: Καπνιστό φιλέτο από κοτόπουλο
Αλλαντικά από κοτόπουλο είναι η πρότα-

ση του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρι-
σμού Ιωαννίνων «Πίνδος» για τους κατανα-
λωτές, καθώς επέκτεινε την οικογένεια των
προϊόντων του με τον κωδικό Φιλέτο Κοτό-
πουλο Καπνιστό.

Πρόκειται για μία γευστική πρόταση κα-
τάλληλη για τοστ, σάντουιτς και άλλες δημι-
ουργίες, που απαιτούν αλλαντικά, χωρίς
γλουτένη και προσμίξεις με άλλα κρέατα. Πα-
ράγεται από φρέσκο ορεινό κοτόπουλο ελευ-
θέρας βοσκής και αποτελεί προϊόν φυσικού
καπνίσματος από ξύλο οξιάς.

Γάλα ημέρας
ΤΡΙΚΚΗ

H ΤΡΙΚΚΗ (Συνεταιριστική Γαλα-
κτοβιομηχανία Τρικάλων) λάνσαρε
πρόσφατα στην εγχώρια αγορά το
«Γάλα ημέρας», ένα προϊόν με έμ-
φαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά
του φρέσκου γάλακτος.

Το «Γάλα ημέρας» συλλέγεται
καθημερινά από σύγχρονες μονά-
δες της Θεσσαλίας, πιστοποιημένες
για τη μη χρήση μεταλλαγμένων
ζωοτροφών. Λίγο μετά το άρμεγμα
μεταφέρεται στο εργοστάσιο της
ΤΡΙΚΚΗ και μέσα από τη διαδικασία
ποιοτικού ελέγχου παστεριώνεται,
ομογενοποιείται, ώστε να πάρει το
δρόμο προς τα σημεία διανομής και
από κει, να καταλήξει στο ψυγείο
των καταναλωτών την ίδια μέρα,
φρέσκο και εμπλουτισμένο σε δια-
τροφική αξία.

Μια σοκολάτα με φανατικούς θαυμα-
στές στο εξωτερικό είναι διαθέσιμη πλέ-
ον και στην ελληνική αγορά, η οποία ξε-
χωρίζει για τα καινοτόμα στοιχεία της,
την ευφάνταστη συσκευασία και το χα-
ρακτηριστικό της ροζ χρώμα. 

Πρόκειται για τη γνωστή σοκολάτα
KitKat, με τέσσερα «δάχτυλα» γκοφρέ-
τας, που καλύπτονται από τη σοκολάτα
Ruby, και χαρακτηρίζεται από έντονη
γεύση μούρων, η οποία, παρά το χαρα-
κτηριστικό «ροζ» χρώμα, δεν περιέχει

πρόσθετα συστατικά γεύσης ή χρώμα-
τος.

Η KitKat Rudy αποτελεί μια νέα σοκο-
λάτα στο χαρτοφυλάκιο της Nestle, που
έρχεται να συμπληρώσει τα τρία είδη σο-
κολάτας (μαύρη, γάλακτος και λευκή) με
αυτή την προσθήκη. Η συγκεκριμένη
καινοτομία θεωρείται η μεγαλύτερη ανα-
κάλυψη στη σοκολάτα τα τελευταία 80
χρόνια, μετά την ανακάλυψη της λευκής
τη δεκαετία του 1930.

Η KitKat Ruby στην
ελληνική αγορά


