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Ο ι σύγχρονοι καταναλωτές,
κυρίως οι νεότεροι, απαι-
τούν όλο και λιγότερη ζά-

χαρη στα προϊόντα και χρήση υπο-
κατάστατων, με «πρωταγωνιστή»
της κατηγορίας το φυτικό γλυκαν-
τικό στέβια. Με τη στροφή του κα-
ταναλωτικού κοινού σε πιο υγιει-
νές επιλογές, ο περιορισμός της
ζάχαρης αποτέλεσε «μονόδρομο»
για τις μεγάλες βιομηχανίες, κα-
θώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής
φαίνεται να ταυτίζεται με πιο ωφέ-
λιμες επιλογές και να απομακρύνε-
ται από προϊόντα που θεωρούνται

«ένοχα». Κυρίαρχη τάση αποτε-
λούν τα snacks με υπερτροφές,
καθώς στη χώρα μας έχουν κυκλο-
φορήσει αναρίθμητοι κωδικοί μπι-
σκότων με ταχίνι, φιστικοβούτυρο,
μέλι και άλλες υπερτροφές, που
συνδυάζονται συνήθως με βρώμη.
Ταυτόχρονα, έδαφος κερδίζουν
και τα snack από αποξηραμένα
φρούτα και οι μπάρες υπερτροφών
χωρίς ζάχαρη. Δυναμική παρουσία
έχει αποκτήσει κι η μαύρη σοκολά-
τα, που ταυτίζεται στη συνείδηση
των καταναλωτών με μία πιο υγιει-
νή επιλογή σε σχέση με τη σοκολά-

τα γάλακτος. Τα μούρα είναι από τις
πιο διάσημες τροφές στην κατηγο-
ρία των superfoods, καθώς στο σύ-
νολό τους χρησιμοποιούνται κατά
κόρον σε γλυκά snack και στην Ελ-
λάδα. Τα superfoods περιέχουν
μια ασυνήθιστα υψηλή ποσότητα
σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, ιχνο-
στοιχεία και μέταλλα και συμβάλ-
λουν στην καλύτερη σωματική και
ψυχική υγεία. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της αγοράς, οι Έλληνες τα επι-
λέγουν σταθερά, κυρίως, όταν
πρόκειται να προμηθευτούν γλυκά
snacks.
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«Ψηλά» στις προτιμήσεις 
τα υγιεινά snacks



Με το «Πρότυπο Ethos» Gold
βραβεύτηκε η Agrino για τη
συμμόρφωσή της στις
απαιτήσεις του εν λόγω
πρωτόκολλου Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, που έχει
εκπονηθεί από τον 100%
ελληνικό φορέα πιστοποίησης,
τη Eurocert σε συνεργασία με
το δίκτυο CSR Hellas, και
σχετίζεται με τους 17
κεντρικούς στόχους του ΟΗΕ,
όπως έχουν χαρακτηριστεί στο
UN Global Coμpact.

«Ο ι αδιάλλειπτες προσπάθειες
των στελεχών και της Διοί-
κησης της Agrino, οδήγησαν

στην επιτυχή αξιολόγησή της και στην έκ-
δοση Βεβαίωσης συμμόρφωσης προς τις
απαιτήσεις του Προτύπου», το οποίο έλα-
βε η εταιρεία από τον Πρόεδρο και Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο της Eurocert, Γεώργιο
Μπρισκόλα, και την Πρόεδρο του CSR
Hellas, Μαρία Αλεξίου, στο πλαίσιο της
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της πρωτο-
βουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Το βραβείο
Το «Πρότυπο Ethos» Gold αφορά

συμμόρφωση μεγαλύτερη του 75% και
μεταξύ των απαιτήσεων συγκαταλέγονται
ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και των δικαιωμάτων των εργαζομέ-
νων, η υγεία, η ασφάλεια και οι συνθήκες
εργασίας, η ποιότητα εξυπηρέτησης του
πελάτη, ο σεβασμός προς το περιβάλλον,
η καταπολέμηση διαφθοράς και δωροδο-
κίας καθώς και η στήριξη στην τοπική κοι-
νωνία.

Η απονομή του Σήματος Ethos απο-
δεικνύει «τη δέσμευση της Agrino για
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μέσω συ-

νεχούς βελτίωσης επίδοσης σε θέματα
βιωσιμότητας και Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης».

Λίγα λόγια για την Agrino

Η Agrino, είναι μία 100% ελληνική
εταιρεία με περισσότερα από 65 χρόνια
παράδοσης στην παραγωγή ρυζιού και
πάνω από 20 χρόνια στην παραγωγή
οσπρίων. Το όραμα της Agrino είναι να
προσφέρει στον καταναλωτή προϊόντα
ασφαλή, υγιεινά, σταθερά, ιδιαίτερης δια-
τροφικής αξίας, κυρίως ελληνικής καλ-
λιέργειας, με σεβασμό στο περιβάλλον
και στις παραδοσιακές καλλιεργητικές τε-
χνικές, συμπεριλαμβανομένης της παρα-
γωγής ενέργειας από το υποπροϊόν φλοιό
της παραγωγικής διαδικασίας του ρυζιού.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι μία χώ-
ρα εντάσεως ποιότητας και όχι ποσότη-
τας, η Agrino αποφάσισε να στηρίξει την
ποιότητα. Απορροφώντας το 20% της εγ-
χώριας καλλιέργειας, καινοτόμησε τόσο
σε πρωτογενή, όσο και σε δευτερογενή
τομέα, και καλλιέργησε τα ρύζια εφαρμό-
ζοντας τις απαιτήσεις του διεθνούς προ-
τύπου Globalgap για την ορθή γεωργική
πρακτική, που σημαίνει αξιοπιστία, ασφά-
λεια τροφίμων, βιώσιμες μεθόδοι παρα-
γωγής, ελεγχόμενη καλλιέργεια, διασφά-
λιση ανυπαρξίας υπολειμμάτων φυτο-
φαρμάκων, ευημερία και προστασία των
αγροτών, ιχνηλασιμότητα και περιβαλ-
λοντική προστασία και ασφάλεια.

Κυρίαρχη τάση αποτελούν
τα snacks με υπερτροφές,
καθώς στη χώρα μας έχουν
κυκλοφορήσει αναρίθμη-
τοι κωδικοί μπισκότων με
ταχίνι, φιστικοβούτυρο ή
μέλι, που συνδυάζονται συ-
νήθως με βρώμη.

Θύμιος Κτενίδης 
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Το Επιμελητήριο
Αρκαδίας ενημερώ-
νει τα μέλη του ότι με-
τά από ανακοίνωση
του γραφείου ΟΕΥ
Μαδρίτης της Ελληνι-
κής Πρεσβείας στην
Ισπανία, το οποίο έχει
λάβει αρκετές καταγ-
γελίες κατά ισπανικής
επιχείρησης, υπό την
ονομασία INICIA EX-
PORTCION SL, να εί-
ναι ιδιαίτερα προσε-
κτικοί. Στην ανακοί-
νωσή του αναφέρει
μεταξύ άλλων: "Συνι-
στούμε σε όλους τους
Έλληνες εισαγωγείς
να επικοινωνούν με
το Γραφείο μας πριν
από οποιαδήποτε συ-
ναλλαγή με ισπανικές
επιχειρήσεις". 

Επιμελητήριο Αρκαδίας: Προσοχή για εξαπάτηση επιχειρήσεων

Επιμελητήριο Μαγνησίας: Αιτήσεις
για την FOOD EXPO DIGITAL 2021

Παρά τις αρχικές ανακοινώσεις, λόγω των συνθηκών που δημιουργεί η
πανδημία του κορονοϊου, η διοργανώτρια εταιρεία FORUM AE αποφάσισε τη
λειτουργία της έκθεσης μόνο μέσω ψηφιακής πλατφόρμας το διάστημα 14 –
18 Ιουνίου 2021.

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας, αποφάσισε να επιδοτήσει με ποσοστό 50%
επί του κόστους, τη συμμετοχή μέχρι 10 επιχειρήσεων - μελών του στη FOOD
EXPO DIGITAL. 

Νέες θέσεις εργασίας στο
Επιμελητήριο Εύβοιας

Νέες θέσεις εργασίας “ανοίγουν” στο Επιμε-
λητήριο Εύβοιας. Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά
στην πλήρωση 76 θέσεων τακτικού προσωπικού
και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνο-
λογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
στο Επιμελητήριο Άρτας, στο Επιμελητήριο Εύβοι-
ας, στο Επιμελητήριο Λάρισας, στην Ιερά Μητρό-
πολη Νίκαιας, στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας
(Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), στον Οργα-
νισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ-
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., στο Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς και στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυ-
δρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τη-
λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.



Η Mars Food παρουσίασε πρόσφατα το πρώ-
το Purpose in Action Report, έναν απολογισμό
των δράσεων της εταιρείας που έχουν ως βασι-
κό στόχο την προσφορά καλύτερου φαγητού
σήμερα για τη δημιουργία ενός καλύτερου κό-
σμου αύριο, σύμφωνα πάντα με το όραμα της
εταιρείας.

Στον συγκεκριμένο απολογισμό περιλαμβά-
νονται επίσης οι διευρυμένοι στόχοι και οι δε-
σμεύσεις της Mars Food για το 2025, που αποτε-
λούν συνέχεια του στόχου που είχε ανακοινώσει
η εταιρεία το 2016 για τη διάθεση 1 δισ. επιπλέ-
ον υγιεινών γευμάτων σε όλο τον κόσμο μέχρι το
2021, ο οποίος έχει ήδη επιτευχθεί.

Οι νέοι στόχοι εστιάζουν σε τρεις βασικούς
πυλώνες: Την προώθηση γευμάτων που μπορεί
κανείς να μοιραστεί, τη διευκόλυνση της πρό-
σβασης σε φαγητό καλύτερης ποιότητας και την
ανάδειξη του οράματος των brands. Οι πυλώνες
αυτοί έρχονται να συμπληρώσουν τις προηγού-
μενες δεσμεύσεις που εστίαζαν στη διάθεση πιο
υγιεινών γευμάτων για τις οικογένειες μέσω της
ανασύνθεσης, την έμπνευση οικογενειών και
φίλων να μαγειρεύουν και να γευματίζουν μαζί
και τη βελτίωση των βιώσιμων αγροτικών πρα-
κτικών προς όφελος τόσο των αγροτών, όσο και
των καταναλωτών.

Σημαντική αύξηση εξαγωγών κρασιού στον Καναδά

Mars Food: Δέσμευση για διάθεση 5,5 δισ. υγιεινών γευμάτων σε οικογένειες

Συνεχίζονται οι αυ-
ξητικές επιδόσεις σε
αξία και ποσότητα
στις εξαγωγές κρασι-
ού το 2020 στον Κα-
ναδά.
Συγκεκριμένα, το πε-
ρασμένο έτος πα-
ρουσιάστηκε σημαν-
τική αύξηση στην
αξία έναντι του 2019
κατά 20,98%
(5.998.889 ευ-
ρώ/2019 - 7.257.235
ευρώ/2020), ενώ θε-
τικό πρόσημο κατα-
γράφηκε και στις
εξαγόμενες ποσότη-
τες κατά 20,78%
(1.256.704 κι-
λά/2019 - 1.517.852
κιλά/2020). Ελαφρά
αύξηση εμφανίζει και
η μέση τιμή πώλησης
κατά 0,16% (4,77 ευ-
ρώ το κιλό 2019 -
4,78 ευρώ το κιλό
2020).
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Η νέα συνεργασία της 
ΑΒ Βασιλόπουλος με το delivery.gr

Στην Πάτρα επεκτείνουν τη
συνεργασία τους η ΑΒ Βασιλόπουλος
με το delivery.gr, μέλος του ομίλου
Μούχαλη AE. Έτσι, με την υπηρεσία
του super app delivery.gr τα ψώνια
από τα ΑΒ Βασιλόπουλος φθάνουν
στην πόρτα των Πατρινών, μέσα σε
δύο ώρες.

Τ ην delivery.gr απέκτησε ο όμιλος Μούχα-
λη, τον Ιούλιο του 2019, εξαγοράζοντας
πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εταιρεί-

ας. Έτσι ο όμιλος διεύρυνε τις δραστηριότητές του
και στο χώρο της ηλεκτρονικής παραγγελίας από
σημεία εστίασης, μέσω τηλεφώνου και on line
υπηρεσιών.   

Εξαγορά και της etable

Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ο
όμιλος απέκτησε και την etable, εταιρεία που πα-
ρέχει υπηρεσίες κρατήσεων σε εστιατόρια, υλο-
ποιώντας έτσι τη στρατηγική του για επενδύσεις
στην νέα ηλεκτρονική εποχή.  Από τις υπόλοιπες
δραστηριότητες του ομίλου, μεγάλη ανάπτυξη
καταγράφει το δίκτυο Kiosky’s, το οποίο λειτουρ-
γεί με μικρά σημεία λιανικής, ενώ αναπτύσσει
δραστηριότητα και στο χονδρικό εμπόριο.   

Ο όμιλος, που αποτελεί μία από τις κορυφαίες

ελληνικές επιχειρήσεις στον χώρο του χονδρικού
εμπορίου, της διανομής, τις μικρής λιανικής και
των υπηρεσιών διαχείρισης και διακίνησης εμπο-
ρευμάτων, έχει προσαρμόσει τα αναπτυξιακά του
σχέδια στις νέες υγειονομικές συνθήκες. Πέρυσι
πραγματοποίησε πωλήσεις περί τα 327,5 εκατ.
ευρώ.  

Το delivery.gr και 
η νέα υπηρεσία στην Πάτρα

Το delivery.gr είναι η πρώτη πλατφόρμα onli-
ne παραγγελίας φαγητού που δημιουργήθηκε
στην Ελλάδα το 2006, ξεκινώντας από την Πάτρα
και πλέον έχει εξελιχθεί σε ένα super app, το
οποίο καλύπτει τις διευρυμένες ανάγκες για deli-
very στην ελληνική αγορά.

Όσον αφορά στην νέα υπηρεσία για ψώνια μέ-
σω του app από την ΑΒ Βασιλόπουλος και τη δια-
νομή τους στην Πάτρα, οι χρήστες έχουν στη διά-
θεσή τους περισσότερους από 3.000 κωδικούς
της ΑΒ Βασιλόπουλος και μέσα από ένα εύχρη-
στο μενού μπορούν να επιλέξουν τα προϊόντα
που επιθυμούν, καθώς και να επωφεληθούν από
τις πολλές προσφορές που υπάρχουν κάθε εβδο-
μάδα. Η ελάχιστη παραγγελία έχει οριστεί στα 25
ευρώ και η μέγιστη στα 100 ευρώ. Η υπηρεσία ξε-
κίνησε από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και συ-
νεχίζει να επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα.

INFO
2006: Η χρονιά
δημιουργίας 
του delivery.gr
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Κρασιά και οινοπνευματώδη
έδωσαν ώθηση στον οίκο LVMH

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν κατά
το πρώτο τρίμηνο του 2021 οι
πωλήσεις του κλάδου κρασιών και
οινοπνευματωδών τoυ οίκου ειδών
πολυτελείας LVMH.

Ε ιδικότερα, κατά το α’ τρίμηνο 2021 ο κλά-
δος κρασιών και οινοπνευματωδών της
LVMH κατέγραψε αύξηση 36% έναντι του

αντίστοιχου τριμήνου του 2021 ως προς τις οργα-
νικές πωλήσεις, που έφτασαν τα 1,51 δισεκατομ-
μύρια ευρώ (έναντι 1,18 δισ. ευρώ), ενώ η αντί-
στοιχη αύξηση συγκριτικά με το α’ τρίμηνο 2019
ανήλθε στο +17%. Ειδικά στην κατηγορία της
σαμπάνιας, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά
22% σε ετήσια βάση, με καλές επιδόσεις να κατα-
γράφονται σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Στην κατηγορία των κονιάκ, ο όγκος πωλήσε-
ων του Hennessy παρουσίασε αύξηση +28% κα-
τά το α’ τρίμηνο 2021, συγκριτικά με το α’ τρίμηνο
2020.

Έσοδα 14 δισ. ευρώ το α' τρίμηνο του
2021

Ο όμιλος ειδών πολυτελείας Moët Hennessy
Louis Vuitton επέστρεψε σε ρυθμούς ανάπτυξης
για πρώτη φορά εδώ και έναν χρόνο καταγρά-
φοντας έσοδα 14 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουα-
ρίου-Μαρτίου.

Πρόκειται για αύξηση της τάξεως του 32% σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της περσινής

χρονιάς, όταν η πανδημία προκάλεσε ισχυρούς
τριγμούς στον όμιλο, θυγατρική του οποίου είναι
η μάρκα Louis Vuitton.

Μάλιστα, η επίδοση του ομίλου ξεπέρασε
ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες των ανα-
λυτών της UBS η οποία έβλεπε αύξηση στα έσοδα
κατά 17% για το πρώτο τρίμηνο. Ο όμιλος κατέ-
γραψε ισχυρές επιδόσεις σε όλα τα τμήματα, με
εξαίρεση τα καταστήματα λιανικής πώλησης τα
οποία επλήγησαν από τους περιορισμούς στις
διεθνείς μετακινήσεις.

Ολικό comeback

Τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου
σηματοδοτούν ένα ολικό comeback για τον γαλ-
λικό όμιλο ενόψει και του υπολοίπου της χρονιάς,
μετά τις προκλήσεις της περσινής χρονιάς, οι
οποίες οδήγησαν σε κάμψη τα έσοδα και την κερ-
δοφορία κατά 17% και 28% αντίστοιχα.

Η ανάκαμψη της LVMH έκανε ακόμα πλουσιό-
τερο τον διευθύνοντα σύμβουλο Bernard Arna-
ult, ο οποίος είδε την περιουσία του να αυξάνεται
κατά 100 δισ. δολάρια σε ένα χρόνο. Ο CEO και
πρόεδρος του ομίλου είναι αυτή τη στιγμή ο τρίτος
πλουσιότερος άνδρας στον κόσμο με περιουσία
που ξεπερνά τα 170 δισ. δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις αρχές του έτους
ο γαλλικός όμιλος προχώρησε στην εξαγορά του
αμερικανικού brand κοσμημάτων Tiffany & Co.
έναντι 16 δισ. δολαρίων.

INFO
100 δισ. δολάρια
το ετήσιο κέρδος
του Bernard
Arnault
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Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παγω-
τά κυκλοφορούν σε μεγάλες οικογενειακές συ-
σκευασίες, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις
ανάγκες όλων των μελών. Και φέτος στα ψυγεία των
σούπερ μάρκετ αλλά και των μικρότερων καταστη-
μάτων κυκλοφορούν νέα παγωτά σε XL συσκευα-
σίες, μεταξύ των οποίων και το καινούριο Heartma-
de παγωτό ΚριΚρι. Πιο συγκεκριμένα, ένα απολαυ-
στικό οικογενειακό παγωτό με γεύση βανίλια, φρά-
ουλα, πραλίνα και μπισκότο κατάλληλο για κατανά-
λωση από μικρούς και μεγάλους κυκλοφορεί το κα-
λοκαίρι του 2021 από τη γνωστή γαλακτοβιομηχανία
ΚριΚρι. Σύμφωνα με την εταιρεία, η πλούσια πραλίνα
συναντά την ακαταμάχητη γεύση βανίλιας και μπι-
σκότου, που σε συνδυασμό με τη δροσιστική γεύση
της φράουλας, απογειώνουν την απόλαυση. Το πα-
γωτό είναι διαθέσιμο σε οικογενειακό μέγεθος για
αγάπη που διαρκεί, πάντα με 50% περισσότερο πα-
γωτό δωρεάν. Στη Βόρεια Ελλάδα, στο μέσο της εύ-
φορης κοιλάδας του Στρυμόνα και μόλις 3 χλμ από
την πόλη των Σερρών, βρίσκεται το υπερσύγχρονο
εργοστάσιο της γαλακτοβιομηχανίας ΚριΚρι ΑΕ. Με
ιστορία από το 1954, η ΚριΚρι ΑΕ σήμερα παράγει
παγωτά και γιαούρτια από 100% ελληνικό γάλα Σερ-
ρών και έχει καταφέρει να κερδίσει τους Έλληνες και
ξένους καταναλωτές.

Κεμπάπ Αρκάς Μπατανιάν

Νέο XL παγωτό από την Κρι Κρι

Η εταιρεία ΑΡΚΑΣ ΑφοίΜ-
πατανιάν, έχοντας τις ρίζες της
στην Καισάρεια της Κεντρικής
Ανατολίας, με το πέρασμα των
χρόνων συνεχίζει μέχρι σήμε-
ρα τόσο την παραγωγή του Πα-
στουρμά όσο και των άλλων
εκλεκτών αλλαντικών καθώς
και κρεατοσκευασμάτων.Από
το μακρινό 1922 μέχρι σήμερα
έχουν περάσει σχεδόν 100
χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια εί-
χαν ένα κοινό σημείο αναφο-
ράς και αυτό ήταν η άμεση σχέ-
ση με τους πελάτες της. Στα ψυ-
γεία των σούπερ μάρκετ είναι
διαθέσιμο, μεταξύ άλλων κω-
δικών, το προϊόν Αρκάς Μπα-
τανιάν Κεμπάπ σε συσκευασία
των 400γρ. Το προϊόν παράγε-
ται στην Ελλάδα και δεν περιέ-
χει συντηρητικά. Πρόκειται για
ένα κεμπάπ από μοσχάρι και
αρνί που βασίζεται σε παλιά πα-
ραδοσιακή συνταγή. Είναι δια-
θέσιμο σε καταστήματα πώλη-
σης τροφίμων σε όλη την Ελλά-
δα.



Αυθεντική μπουγάτσα Θεσσαλονίκης,
με εκλεκτή καταγωγή και εξίσου εκλεκτά
υλικά, που ξεχωρίζει για το λεπτό και τρα-
γανό της φύλλο έχει κυκλοφορήσει στην
αγορά από την εταιρεία alfa. Μπορεί να
καταναλωθεί στη γλυκιά ή στην αλμυρή
εκδοχή της και είναι διαθέσιμη σε συ-
σκευασία-ταψάκι για εύκολο, υγιεινό και
τέλειο ψήσιμο πάνω και κάτω. Η μπουγά-
τσα Θεσσαλονίκης της εταιρείας διατίθε-
ται στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ σε
τρεις διαφορετικούς τύπους. Πρόκειται
για τους κωδικούς παραδοσιακή μπουγά-
τσα Θεσσαλονίκης με σπανάκι και τυρί,
αυθεντική μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με
φέτα & μυζήθρα και μπουγάτσα Θεσσαλο-
νίκης με κρέμα. Με σεβασμό στους κατα-
ναλωτές, η φιλοσοφία της εταιρείας στη-
ρίζεται πάντα στις ασφαλείς και ποιοτικές
διατροφικές επιλογές, οι οποίες δημιουρ-
γούνται αποκλειστικά και μόνο από τα πιο
αγνά και διαλεχτά υλικά της ελληνικής
γης (όπως ελαιόλαδο, φέτα, λαχανικά),
υψηλής διατροφικής αξίας. 

Ζαγορίσιο κανταΐφι Χαβέλας

Αυθεντική μπουγάτσα Θεσσαλονίκης σε τρεις τύπους

Ένα παραδοσιακό Ζαγορίσιο
κανταΐφι ιδανικό για αλμυρές και
γλυκές παρασκευές είναι διαθέσιμο
στην αγορά από την εταιρεία Χαβέ-
λας, που αποτελεί μια από τις νεότε-
ρες εταιρείες παραγωγής ζύμης και
έχει την έδρα της στην περιοχή της
Ηπείρου. Το προϊόν Ζαγορίσιο καν-
ταΐφι κυκλοφορεί κατεψυγμένο σε
συσκευασία των 450 γραμμαρίων. Η
εταιρεία Χαβέλας ξεκίνησε σε ένα
μικρό εργαστήριο διανέμοντας στη
περιοχή της Ηπείρου και μετά η με-
γάλη ζήτηση από τους καταναλωτές
και η εμπειρία που είχε πλέον απο-
κτηθεί, δημιούργησαν μία νέα σύγ-
χρονη μονάδα παραγωγής ζύμης.
Συνδυάζοντας τεχνολογία και παρά-
δοση, η εταιρεία είναι πλέον ικανή
να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της
Ελληνικής και ξένης αγοράς. Τα Ζα-
γορίσια προϊόντα είναι φτιαγμένα με
άριστης ποιότητας πρώτες ύλες, οι
οποίες ελέγχονται αυστηρά πριν την
διαδικασία παραγωγής ώστε να εξα-
σφαλίζεται η ποιότητα και η ασφά-
λεια των προϊόντων.
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Ένα προϊόν από αποξηραμένα δαμά-
σκηνα χωρίς κουκούτσι είναι διαθέσιμο
στην αγορά από την Sunsweet σε συ-
σκευασία των 250 γραμμαρίων. Πρόκει-
ται για έναν κωδικό με υψηλή περιεκτικό-
τητα σε φυτικές ίνες, αλλά χαμηλά λιπα-
ρά, που μπορεί να απολαύσει ο κατανα-
λωτής καθημερινά σαν σνακ ή να τα χρη-
σιμοποιήσει σε συνταγές. Η Sunsweet
διαθέτει μια κληρονομιά 100 ετών καλ-
λιέργειας και αποξήρανσης φρούτων.
Αποτελείται από ένα συνεταιρισμό καλ-
λιεργητών, εκ των οποίων πολλοί έχουν
οικογενειακές επιχειρήσεις που δημιουρ-
γούν γενιές οι οποίες εξειδικεύονται στην
καλλιέργεια δαμάσκηνων. Αποξηραμένα
φρούτα υψηλής ποιότητας καλλιεργούν-
ται και διατίθενται στην αγορά με την επω-
νυμία ‘Sunsweet’, η οποία προμηθεύει
περίπου το 1/3 της παγκόσμιας αγοράς με
αποξηραμένα δαμάσκηνα.Τα τελευταία
χρόνια η μεγάλη γκάμα των προϊόντωνέ-
χει επεκταθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες υγείας και ευημερίας των πελα-
τών.

Αποξηραμένα δαμάσκηνα Sunsweet

Καραμέλες ZERO Ice Blue
Οι καραμέλες ZERO

0% ζάχαρη, που κυκλο-
φορούν στην αγορά από
την εταιρεία Λάβδας, εί-
ναι ιδανικές για όσους
επιθυμούν να περιορί-
σουν τις θερμίδες και τη
ζάχαρη χωρίς συμβιβα-
σμούς στη γεύση. Διατί-
θενται στα ράφια των
καταστημάτων σε αρκε-
τούς γευστικούς συν-
δυασμούς μεταξύ των
οποίων και ο τύπος ZE-
RO ICE BLUE 0% ζάχα-
ρη με χαρακτηριστική
«παγωμένη» γεύση για
καθαρή αναπνοή. Οι
απολαυστικές καραμέ-
λες ZERO είναι διαθέσι-
μες σε μαύρα κουτάκια
“αυστηρά” για ενήλικες,
σύμφωνα με την εται-
ρεία, προκειμένου να
προσφέρουν στιγμές
απόλαυσης.

LaysChips με 50% 
λιγότερο αλάτι

Όλο και περισσότερα snacks με λιγότερo
αλάτι λανσάρουν το τελευταίο χρονικό διά-
στημα οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στη χώρα μας, καθώς ένα σημαντικό ποσο-
στό του καταναλωτικού κοινού έχει αλλάξει
διατροφικές συνήθειες και αναζητά κωδι-
κούςπου να ανταποκρίνονται σε ένα πιο υγι-
εινό μοντέλο διατροφής.Στο πλαίσιο αυτό, τα
γνωστά πατατάκια Lay’s έχουν κυκλοφορή-
σει στην αγορά και στο τύπο Lays Chips με
50% Λιγότερο Αλάτι. Το προϊόν είναι διαθέ-
σιμο στα ράφια των σούπερ μάρκετ αλλά και
των μικρότερων καταστημάτων σε συσκευα-
σία των 140 γραμμαρίων.
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